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Kapitel I.  
Videreudvikling af den offentlige sektor

En robust, effektiv og velfungerende, skattefi-
nansieret offentlig sektor er en forudsætning for 
en konkurrencedygtig privat sektor, og tilsam-
men er de fundamentet for den skattefinansie-
rede danske velfærdsmodel. Den offentlige sek-
tor med kollektive velfærdsløsninger skal fortsat 
være et bærende element i det danske samfund. 
Den universelle velfærdsmodel skal videreud-
vikles for, at velfærdssamfundet også fremover 
vil være i stand til at skabe lige muligheder for 
borgerne. Et velfærdssamfund med en høj grad 
af lighed er attraktivt for både virksomheder, in-
stitutioner og borgere. Samfund med stor lighed 
har fx færre sociale problemer og bedre mulig-
heder for at bryde den sociale arv, sikre et højere 
uddannelsesniveau og en bedre sundhedstilstand 
for alle. 

Den danske velfærdsmodel skaber en kom-
petent, fleksibel og mobil arbejdsstyrke, der 
sammen med et stabilt, velordnet arbejdsmar-
ked, offentlige tilbud som børnepasning, en 
veludbygget infrastruktur og et smidigt admi-
nistrativt system gør det attraktivt for private 
virksomheder at virke og slå sig ned i Danmark. 
Eksempelvis ligger Danmark på en andenplads i 
Verdensbankens opgørelse af indikatorer for den 
offentlige sektors kvalitet og effektivitet.

Befolkningsudviklingen tilsiger, at der frem-
over kan blive et øget træk på væsentlige dele af 
den offentlige service, og der skal derfor arbej-
des med strategisk rekruttering, som modsvarer 
udviklingen af opgaver. Dette kan blandt andet 
ske gennem oprettelse af flere uddannelsesplad-
ser samt opmærksomhed på brancher med sti-
gende arbejdskraftbehov.

Medarbejderne er den vigtigste ressource 
for den videre kvalitetsudvikling af tilbuddene 
i den offentlige sektor, da de møder brugerne og 
kender opgaverne samt borgernes ønsker og be-
hov i dagligdagen. Derfor er det en central mål-
sætning, at alle medarbejdergrupper inddrages i 

udviklingen af den offentlige sektor, og at der ar-
bejdes fokuseret på, at den offentlige sektor fort-
sat vil kunne tilbyde attraktive arbejdspladser. 

Kravene til de offentlige ansattes kompe-
tencer er voksende og på trods af, at der er sket 
en generel stigning i de offentligt ansattes ud-
dannelsesniveau gennem de seneste 20 år, er der 
brug for en styrket strategisk kompetenceudvik-
ling. Ikke mindst set i lyset af, at de seneste års 
offentlige besparelser i vid udstrækning har ramt 
LO-grupperne – og derfor særligt de kortere ud-
dannede. Den offentlige sektor har både et an-
svar for at uddanne og fastholde kompetencerne 
hos de nuværende medarbejdere og for at dække 
sektorens eget behov for arbejdskraft fremover. 

En løbende strategisk kompetenceudvikling 
af medarbejderne er også nødvendig for at løfte 
kvaliteten i opgaveløsningen. Det giver en dy-
namisk og omstillingsparat offentlig sektor, hvor 
medarbejderne har mulighed for at bidrage til 
udviklingen.

Udvikling og innovation kræver, at der skal 
arbejdes på at styrke samarbejdet mellem for-
skellige faggrupper og derved skabe muligheder 
for ændringer i opgaveløsningen og arbejdsde-
lingen i takt med, at faggruppernes kompetencer 
bedres, og den teknologiske udvikling giver nye 
muligheder. En undersøgelse blandt LO-med-
lemmerne i den offentlige sektor dokumenterer 
stor vilje til at bidrage til udviklingen af den 
offentlige sektor, og herunder bidrage til effek-
tiviseringen og påtage sig opgaver, der er mere 
krævende end de, der løses i dag. Ikke kun for 
at effektivisere, men også for at fremme et bedre 
arbejdsliv. Det er en opgave at få kompetence-
udvikling, innovation samt udviklingsbehov og 
medarbejdernes ønsker om et udfordrende ar-
bejdsliv til at gå op i en højere enhed, men på 
grund af medarbejdernes positive indstilling er 
der gode muligheder for, at det kan lykkes.

Udviklingen af digitale løsninger kan lette 
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borgeres, virksomheders og medarbejderes hver-
dag. Af den årsag fremhæves digitalisering ofte 
som komponent til at øge produktiviteten og ef-
fektiviteten i den offentlige sektor. Regionerne 
peger eksempelvis på trafik og sundhed som 
områder, hvor it-løsninger vil kunne forbedre 
produktiviteten. Flere fejlslagne offentlige it-
satsninger peger dog på nødvendigheden af at 
inddrage medarbejderne mere i projekterne, så 
der sikres sammenhæng mellem behov hos bor-
gere og medarbejdere og til mulighederne i den 
eksisterende teknologi. Tilsvarende er der behov 
for, at besparelserne er dokumenterede, før de 
indhøstes eller implementeres personalemæs-
sigt, så der skabes tryghed om, at it-indsatserne 
virker.  

En moderne forvaltning skal give medarbej-
derne frie rammer. Det vil styrke innovationen 
og kvaliteten af opgaveløsningen. Men den of-
fentlige sektor udfordres i øjeblikket af, at der er 
for mange proceskrav og gennemføres for me-
gen overvågning og kontrol af medarbejderne. 
Stigningen i dokumentation og kontrol har ramt 
mange medarbejdergrupper, der bruger for me-
gen tid på opgaver, som de ikke er uddannet til 
samtidig med, at der forsvinder administrativt 
personale. 

Både dokumentation og kontrol er nyttige 
arbejdsredskaber, når de er med til at sikre fag-
ligheden samt en professionel myndighedsud-
øvelse med fokus på borgernes retssikkerhed. 
Men erfaringerne fra mange offentlige arbejds-
pladser viser, at der skal arbejdes med nye sty-
rings- og ledelsesformer i den offentlige sektor, 
som alternativ til New Public Management, så 
man får styrket tilliden mellem medarbejdere, 
ledere, politikere, borgere og brugere. 

Opgaveløsningen skal fortsat styres af po-
litiske vedtagne mål. Effekterne af indsatserne 
skal dokumenteres, og medarbejderne skal have 
indflydelse på dokumentationsformer og evalue-
ringsmetoder, så de understøtter fagligheden og 
giver mening. Der skal gives klare politiske mål 
og rammer, være klarhed over ressourcerne samt 
krav til effekterne ved den enkelte opgaveløs-
ning. Til gengæld er det op til den enkelte leder 

og medarbejdere i fællesskab at udfylde ram-
men, så der opnås den ønskede effekt og kvalitet. 
Det kræver ændringer i den kultur og tankegang, 
der præger megen forvaltningsmæssig og admi-
nistrativ praksis, og stiller krav til udvikling af 
nye ledelsesstile og ledelsesformer med vægt på 
inddragelse af medarbejderne. Udviklingen skal 
understøttes af forskning, rådgivning og uddan-
nelse med basis i praksiserfaringer.

Der er i dag væsentligt flere ansatte på ekstra-
ordinære vilkår i den offentlige sektor, end i den 
private sektor, hvilket særligt er en udfordring 
i kommunerne. I en lang årrække har det været 
tendensen, at både antallet og andelen er vokset 
– også efter 2010, hvor de offentlige besparelser 
og fyringer satte ind. Det udfordrer kvaliteten af 
ydelserne i den offentlige sektor, at den støttede 
beskæftigelse fortrænger ordinære job, uden i 
øvrigt at bringe de, der er i løntilskudsjob eller 
virksomhedspraktik, tættere på fast arbejde. 

En tilsvarende udvikling kan være på vej 
med den stadig større interesse, der er for at ind-
drage frivillige i løsningen af den offentlige sek-
tors kerneopgaver. Regioner og kommuner ser 
i øget grad frivillig arbejdskraft som svaret på, 
hvordan velfærden kan opretholdes i fremtiden. 
Medarbejderorganisationer og de frivillige or-
ganisationer er enige om, at overenskomstdæk-
ket arbejde ikke kan udføres af frivillige, og at 
frivilligt arbejde skal ledes af de frivillige selv. 
De synspunkter udfordres nu af arbejdsgiverne, 
der ansætter frivilligekoordinatorer, og som også 
stiller spørgsmålstegn ved, om de opgaver, der 
hidtil har været anset som værende offentlige 
kerneopgaver, løses bedre af frivillige. De frivil-
lige kan være en vigtig ressource fremover, men 
de skal supplere den almindelige offentlige ser-
vice – ikke erstatte den.  

Den offentlige sektor skal som følge af be-
folkningsudviklingen fremover betjene flere 
borgere på kernevelfærdsområderne. Her skal 
kvalitet og service samtidig videreudvikles, så 
det både kan modsvare behovet for en større in-
dividualisering og en fastholdelse af kvaliteten. 
Udviklingen i mængden og omfanget af opga-
ver, der løses i stat, regioner og kommuner, læg-
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ger pres på opgavevaretagelsen, og der ses ten-
denser til, at serviceniveauet sænkes inden for 
eksempel administration/borgerservice, praktisk 
hjælp, dagtilbud, rengøring og i fængselsvæsnet.

I takt med besparelserne i den offentlige 
sektor er der områder, der er blevet yderligere 
privatiseret. Antallet af privatinstitutioner er ble-
vet mangedoblet på få år, og fortsætter den ud-
vikling, vil borgernes indflydelse på styringen af 
velfærden svækkes, og der skabes grundlag for 
store uhensigtsmæssige kvalitetsforskelle i til-
buddene.

De offentligt ansatte i såvel stat, kommuner 
og regioner har været gennem vidtrækkende om-
stillingsprocesser de seneste år. Det er hverken 
muligt eller ønskeligt, at den offentlige sektor 
skal ophøre med at forandre sig i takt med sam-
fundet, men overdrevne og uhensigtsmæssige 
omstillinger skal undgås, og det er nødvendigt at 
inddrage medarbejderne mere i fremtidige om-
stillinger for at nå de bedste resultater i forhold 
til udvikling af opgaveløsningen og betjening af 
borgerne. Det er vigtigt, at omstillinger imple-
menteres i en takt, hvor borgere og institutioner 
har mulighed for at tilpasse sig. Det skaber både 
respekt og tryghed om opgaveløsningen.

Endelig udfordres den offentlige sektor af, at 
der ikke er skabt optimale rammer for samarbej-
det mellem offentlige og private aktører. Mulig-
heden for, at det offentlige kan bidrage til vækst 
i den private sektor, fx inden for udviklingen af 
velfærdsteknologi, hæmmes af manglende tradi-
tioner for samarbejde mellem sektorerne og rin-
ge frihedsgrader for de offentlige institutioner.

I.1. Anbefalinger til videreudvikling 
af den offentlige sektor

En velfungerende offentlig  
sektor skaber vækst

1)	 En	stærk	offentlig	sektor	giver	flere	og	
lige muligheder socialt og økonomisk:
Lige muligheder øger udviklingspotentia-
let i et samfund: Stor økonomisk lighed 
medfører færre sociale problemer, bedre 
muligheder for at bryde social arv, højere 
uddannelsesniveau, mindre kriminalitet og 
en generelt bedre sundhedstilstand. Den 
offentlige sektor skal være garant for lige 
muligheder socialt og økonomisk, og det 
skal tænkes ind i fremtidens vækststrategi. 
Samtidig skal den offentlige sektor sikre, at 
de svagest stillede i samfundet får støtte og 
hjælp.

2) Offentlig serviceudvikling og offentlige 
investeringer bør prioriteres frem for 
skattelettelser, specielt i en krisetid:  
Den offentlige sektors opgaver er en forud-
sætning for vækst i det private erhvervsliv. 
Virksomhederne har brug for skattefinan-
sieret velfærd, for jernbaner og motorveje, 
for gode pasningsmuligheder til børnene, 
for en folkeskole af høj kvalitet, for en 
kompetent erhvervs- og voksenuddannelse, 
for forskning og innovation på højt niveau, 
for et effektivt sundhedsvæsen og for en 
velfungerende ældrepleje. Samtidig skal 
den offentlige sektor bidrage til et stabilt 
og fleksibelt arbejdsmarked, som gavner 
mobilitet og konkurrenceevne. I krisetider 
skal det undgås, at skattelettelser fortræn-
ger offentlig service og øget fremrykning af 
planlagte offentlige investeringer. Finans-
politiske tiltag i form af offentlige investe-
ringer er mere effektive, end skattelettelser 
og omprioritering til privat forbrug, specielt 
i en lavkonjunktur. 
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3) Partnerskaber, der løfter:
Regeringen, lønmodtagere og arbejdsgivere 
på det offentlige område skal indgå part-
nerskaber om styring og udvikling af de of-
fentlige arbejdspladser. Partnerskaber kan 
suppleres med relevante borgergrupper og 
interesseorganisationer. Partnerskaber skal 
understøtte en kvalitetsorienteret og effek-
tiv opgaveløsning, udviklingen af attraktive 
arbejdspladser, og at medarbejderne kan 
udnytte og udvikle deres faglige og person-
lige kompetencer. Partnerskabsaftaler skal 
indgås på alle niveauer i den offentlige sek-
tor fra centralt til decentralt niveau. Ledelse 
og styring skal bygge på inddragelse og in-
volvering af alle interessenter. 

Kompetenceløft til  
de offentlige medarbejdere 

1) Job, der modsvarer medarbejdernes 
kompetencer og ambitioner: 
Medarbejderne skal bidrage, svarende til 
deres kompetencer, og have mulighed for 
løbende job- og kompetenceudvikling. LO’s 
undersøgelse blandt de offentlig ansatte vi-
ser, at 8 ud af 10 af de ansatte i kommu-
nerne, regionerne og staten i høj grad eller i 
nogen grad har lyst til at påtage sig opgaver 
på arbejdspladsen, der er mere krævende el-
ler udfordrende. 

2) Det dobbelte uddannelsesløft skal give 
alle mulighed for jobudvikling: 
Den offentlige sektor har brug for medar-
bejdere med en stærk faglighed for at ud-
vikle kvaliteten. I 2020 vil der være et over-
skud af ufaglærte på arbejdsmarkedet, mens 
der vil være for få faglærte og medarbejdere 
med videregående uddannelser. Den offent-
lige sektor skal bidrage til det dobbelte ud-
dannelsesløft, hvor ufaglærte medarbejdere 
løftes til faglært niveau, faglærte løftes til et 
videregående niveau, og medarbejdere med 
videregående uddannelse også gives mulig-
hed for udvikling og specialisering.

3) Nye uddannelser på det offentlige om-
råde: 
Inden for en række områder dækkes kom-
petencebehovene alene gennem sidemands-
oplæring og korte AMU-kurser. For dels 
at imødekomme nye kompetencekrav på 
det offentlige arbejdsmarked, dels under-
støtte en dynamisk udvikling af kvaliteten 
i arbejdet og dels sikre kompetenceudvik-
lingen for de ansatte, skal der etableres nye 
uddannelser på det offentlige område. Både 
på erhvervsuddannelsesniveau, KVU og på 
MVU, eksempelvis en selvstændig social-
pædagogisk uddannelse. 

4) Ufaglærte voksne og unge skal have mu-
lighed for at få en erhvervsuddannelse 
inden for det offentlige service- og vel-
færdsområde:
Omtrent hver femte medarbejder i den of-
fentlige sektor er ufaglært. Der er behov 
for en massiv indsats, som uddanner både 
de voksne ufaglærte medarbejdere og de 
unge, der fremtidigt skal arbejde inden for 
det offentlige service- og velfærdsområde. 
Det skal ske gennem det ordinære uddan-
nelsessystem samt voksen- og efteruddan-
nelsessystemet. En bedre dimensionering 
af social- og sundhedsuddannelsen samt 
den pædagogiske assistentuddannelse skal 
bidrage til, at der er det nødvendige antal 
uddannelsespladser.

5) Kompetenceudvikling skal sikre  
innovation og effektivitet: 
Medarbejderne i den offentlige sektor øn-
sker at bidrage til sektorens udvikling. 
Derfor skal de have gode muligheder for at 
udvikle og vedligeholde deres faglighed og 
kompetencer gennem uddannelse, lærings-
miljøer og jobudvikling. Det vil styrke den 
medarbejderdrevne og brugerdrevne inno-
vation.
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6)	 Bedre	match	mellem	kvalifikationer	 
og opgaver: 
God kvalitet forudsætter, at opgaven løses 
af den kompetente, faguddannede person. 
Stigningen i dokumentation og administra-
tion har ramt mange medarbejdergrupper, 
der bruger for meget tid på opgaver, de ikke 
er uddannet til samtidig med, at der forsvin-
der administrativt personale.

7) Oprust medarbejderne: 
Medarbejderne i den offentlige sektor skal 
være med til at understøtte innovation, sam-
arbejde og tværfaglig læring og løsninger. 
De skal derfor også have oprustet deres 
kompetencer – både i forhold til deres dag-
lige arbejde men også til, at de kan indgå i 
refleksioner, innovation og udvikling sam-
men med ledelsen på baggrund af deres fag-
lighed.

8) Klæd lederne på: 
Opkvalificeringen af lederne på alle ledel-
sesniveauer skal fortsætte, så de kan være 
med til at udvikle samarbejdet om velfærds-
opgaverne, innovation og styrke persona-
leledelsen. En styrket personaleledelse er 
afgørende for at skabe attraktive arbejds-
pladser, der kan fastholde og rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft. Lederne skal sik-
res gode vilkår for deres ledelsesopgaver, 
så de kan understøtte fagligt gode løsninger 
i mødet mellem medarbejdere og borgere. 
Der skal derfor være et særligt fokus på le-
derudvikling, som foregår i tæt dialog med 
medarbejderne og med sammenhæng til 
den opgave, der skal løses.

9) Sammen om nye kompetencer:
Ledere og tillidsrepræsentanter skal blive 
bedre rustet til i fællesskab at understøtte 
strategisk kompetenceudvikling, lærings-
miljøet, individuel kompetenceudvikling 
og jobudvikling. Det kræver en fælles ud-
dannelsesindsats og opbakning fra parterne. 
Det kræver et øget kendskab til relevante 

uddannelsesmuligheder for lederne og med-
arbejderne, og en målrettet indsats at mo-
tivere dem til at bruge mulighederne. Ikke 
mindst skal ledere og tillidsrepræsentanter 
sætte fokus på, hvordan læringsmiljøet kan 
fremmes, og hvordan barrierer for uddan-
nelse og kompetenceudvikling kan brydes 
ned. De skal også støtte op om, at kompe-
tenceudviklingen har effekt, og at nye kom-
petencer bliver anvendt.

Moderniseret ledelse gennem tillid 

1) Rum til ledelse og samarbejde:
Ledere skal lede og måles på arbejdsplads-
interne mål som trivsel, samarbejde, inno-
vation og kompetenceudvikling, ud over 
resultater og effekter af ydelserne. Det skal 
medvirke til at øge den sociale kapital målt 
på tillid mellem ledere og medarbejdere, 
oplevelse af retfærdige beslutninger og et 
godt samarbejde. 
Høj social kapital skal sikre tillid til faglig-
heden, samarbejdet om opgaverne samt en 
langsigtet bæredygtig prioritering og der-
ved skabe økonomisk værdi i form af højere 
kvalitet, produktivitet og trivsel. 
Medarbejderne skal sikres større indfly-
delse på deres arbejde og på udviklingen af 
deres arbejdspladser. De skal have en reel 
indflydelse på større omstillinger og ned-
skæringsprocesser. Ledere og medarbejdere 
skal i et tæt samarbejde kvalificere proces-
serne og finde de bedst mulige løsninger.

2) Sammen om kvaliteten:
Parterne skal kvalitetssikre den centrale sty-
ring. Tydelige formål skal sikre, at der arbej-
des efter de samme faglige mål og samtidig 
fungere som værn mod unødig detailstyring 
af områderne. Det betyder blandt andet, at 
lovgivning skal gennemgås med henblik på 
at sikre velfungerende formålsbestemmel-
ser for samtlige arbejdsområder.
De lokale parter skal ligeledes kvalitets-
sikre den lokale styring. Regler, der ikke 
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kan forsvares på egne præmisser og ud fra 
dokumentation af formål, effekt eller rets-
sikkerhed, skal fjernes efter princippet ”for-
svar eller fjern”. Udfordringsretten skal ud-
vides, så alle medarbejdere i den offentlige 
sektor kan spille en aktiv rolle.

3) Målinger, der giver nytte:
Medarbejderne skal have indflydelse på 
kontrol og dokumentation. Der skal udar-
bejdes værktøjer til arbejdspladserne, der 
gør det muligt for ledere og medarbejdere 
at minimere unødige, skævvridende, me-
ningsløse regler og målinger samt sikre, at 
målingerne bliver understøttende frem for 
kontrollerende.

4) Plads til eksperimenter:
Der skal eksperimenteres med at udvikle 
nye styre- og samarbejdsformer. Det kan 
eksempelvis ske inden for rammerne af 
”partnerskabslaboratorier”, hvor alle parter 
med interesse i den konkrete opgave i fæl-
lesskab kan udvikle, afprøve og skabe ny 
viden om styre- og samarbejdsformer. 
Der skal tilsvarende etableres rammer for 
forsøg i større målestok såsom frikom-
mune- eller fristyrelsesforsøg. Rammerne 
skal sikre metodefrihed og mulighed for 
at dispensere for regler, så længe formålet 
med reguleringen opretholdes, borgernes 
retssikkerhed ikke kompromitteres, og til-
grænsende regler såsom EU-regler ikke til-
sidesættes. Resultaterne skal dokumenteres, 
så der er mulighed for at overføre dem til 
andre områder.

5) Fælles om fornyelse:
Ledere og medarbejdere skal have bedre 
mulighed for i fællesskab at skabe rammer 
for innovation på arbejdspladserne og i mø-
det mellem medarbejdere og borgere. 
Støtte til det lokale samarbejde om inno-
vation kan omfatte såvel regel- og aftale-
mæssige forbedringer som redskaber eller 
økonomisk støtte. Støtte kan omfatte ud-

dannelsestilbud til lokale innovationsagen-
ter, mulighed for centralt finansieret frikøb 
af interne ressourcer som alternativ til eks-
tern konsulentbistand mv. 
De aftalemæssige rammer kan i forlængelse 
af partnerskabsaftaler omfatte rammer for 
samarbejde og innovation eller opstilling 
og afprøvning af nye MUS-koncepter, hvor 
der lettere kan høstes forslag til omlægning 
af arbejdsgange, afbureaukratisering og til 
nye initiativer til at skabe merværdi for bor-
gerne.

6) Et nationalt kraftcenter for udvikling  
af den offentlige sektor:
Der skal etableres et nationalt kraftcenter 
for udvikling af den offentlige sektor, der 
blandt andet skal udvikle og generere viden 
om social kapital og tillidsbaseret ledelse 
som drivkraft for innovation i den offentlige 
sektor. Centret skal koble forskning, uddan-
nelse og praksisnær udvikling. 
Centret skal medvirke til at udvikle og ge-
nerere viden, som kan anvendes på centralt 
og lokalt niveau til at udvikle ledelse og sty-
ring i den offentlige sektor og øge produk-
tiviteten, kvaliteten og trivslen blandt andet 
gennem medarbejderdrevet og brugerdrevet 
innovation. Centret skal – inspireret af de 
tidligere Bedriftssundhedstjenester (BST) 
– rådgive, støtte og netværksfacilitere ar-
bejdspladserne i innovation og udvikling.

7) En forsknings- og udviklingsplan for  
de offentlige områder: 
Der er brug for mere viden om, hvad der 
virker og ikke virker på mange offentlige 
områder. Det vil give mulighed for bedre 
at prioritere ressourcerne og udvikle indsat-
sen, så der opnås bedre resultater. Der skal 
etableres et nationalt forskningsprogram og 
forsøgsprojekter, som udvikler koncepter, 
der kan understøtte en dokumentation af 
hverdagspraksis og teste nye tilgange og 
koncepter. 
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Bedre styring 

1) Den økonomiske styring af stat, regioner 
og kommuner: 
Budgetloven ændres med henblik på, at 
kommuner og regioner bedre lever op til de 
aftalte rammer under en lavkonjunktur. Sær-
ligt i krisetider er det vigtigt, at det offentlige 
rent faktisk anvender de tildelte budgetter, 
så man ikke kommer til at forstærke krisen 
unødigt. Der kan arbejdes med en række 
forskellige modeller, som sikrer dette, fx en 
konjunkturafhængig sanktionsmodel, gen-
åbning af budgetterne mv. Tilsvarende skal 
budgetlovens implementering ske, så over-
holdelsen af det statslige udgiftsloft ikke 
konstant medfører uovervejede besparelser 
på statens arbejdspladser, men at der sikres 
overblik, tid og rum til forandringer.

2) Bedre samspil mellem det regionale 
sundhedsvæsen og kommunal indsats: 
Økonomistyringen inden for sundhedsom-
rådet skal ikke kun fokusere på kvantitet, 
men også kvalitet, faglighed og forebyg-
gelse. Det nuværende system for takstaf-
regning skal gennemgås med dette formål 
for øje. Desuden skal der ske en større hel-
hedstænkning mellem de forskellige dele 
af sundhedsvæsnet gennem udvikling af 
styring, ledelse og organisering. Der skal 
skabes en bedre koordination mellem kom-
muners og regioners sundhedsindsats.

3) Forsigtighedsprincip ved realisering  
af administrative gevinster:
Der er brug for mere evidens og analyse i 
forhold til at belyse effekter af digitalise-
ring og andre administrative omlægninger. 
Det vil give bedre udgiftsskøn. Desuden bør 
gevinster først budgetteres, når de rent fak-
tisk kan realiseres. Endelig bør leverandører 
først betales, når it-systemerne er i drift som 
aftalt.

4) Mere evidens: 
Der er behov for at inddrage mere evidens 
i styringen af den offentlige sektor, så det 
sikres, at nye tiltag virker. En mere evi-
densbaseret politikudvikling vil derudover 
kunne erstatte den meget træge procesdo-
kumentationskultur, der i dag præger den 
offentlige sektor.

Fokus på ordinær beskæftigelse

1) Støttet beskæftigelse på niveau  
med den private sektor: 
Den offentlige og den private sektor skal 
deles mere ligeligt om opgaven med at tage 
hånd om de udsatte grupper på arbejdsmar-
kedet. Det betyder, at der skal være færre 
støttede job i den offentlige sektor, blandt 
andet ved at skabe ens regler for løntilskud 
i den offentlige og private sektor. De støt-
tede job skal erstattes med ordinær beskæf-
tigelse, hvilket på den ene side vil styrke 
opgaveløsningen og på den anden side vil 
give et bedre og mere værdigt arbejdsliv. 
Det er dokumenteret, at løntilskudsjob i den 
offentlige sektor ikke har nogen jobeffekt, 
hvorfor det først og fremmest er økonomi-
ske besparelser, der giver de mange job.

2) Ny strategi for frivilligområdet: 
Den stigende opmærksomhed på frivillige, 
der løser opgaver i den offentlige sektor, 
skal danne afsæt for et strategisk arbejde 
mellem arbejdsgivere, lønmodtagerorgani-
sationer og de frivillige organisationer om 
rammerne for inddragelse af frivillige i løs-
ningen af den offentlige sektors opgaver.

Lige konkurrence mellem  
offentlige og private udbydere

1) Introduktion af tilkøbsydelser i  
ældreplejen: 
Kommunerne skal sikres fair betingelser for 
fortsat varetagelse af opgaverne inden for 
praktisk hjælp med et højt fagligt niveau. 
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En mulighed er at sikre lige konkurrence 
ved, at kommunerne får mulighed for at ud-
byde tilkøbsydelser. Det kan være tilkøb af 
ekstra praktisk hjælp til fx tøjvask, ekstra 
hjælp til indkøb eller lignende. 

2) Overvejelser om tilkøbsydelser  
på andre områder: 
Fx aftensmadordning i daginstitutioner eller 
mulighed for tilkøb af service på hospita-
lerne samt madordning for pårørende, hvor 
det skønnes hensigtsmæssigt. 

OPP kan anvendes, hvor det vil styrke op-
gaveløsningen, men det må ikke ske på 
bekostning af kvaliteten eller gennem forrin-
gelser af medarbejdernes vilkår

1) Sikre rammer for medarbejderne  
ved OPP: 
Brugen af offentlige-private partnerskaber 
vinder frem og anvendes bl.a. i forbindelse 
med opførelsen og driften af kommunale 
skoler, svømmehaller og plejecentre. Med-
arbejderne skal inddrages i forbindelse med 
OPP for, at opgaver og kvalitet beskrives 
korrekt. Samtidig er det vigtigt at tage stil-
ling til, hvordan man sikrer medarbejdernes 
løn- og arbejdsvilkår i lange kontraktperio-
der, og hvordan man vil sikre et højt kva-
litetsniveau samt undgå social dumping, 
herunder leve op til ILO-konvention 94 
om normale arbejdsvilkår. Gode offentlige 
private partnerskaber rummer også sociale 
klausuler, som sikrer praktikpladser mv. 

2) Bedre rammer for et godt  
offentligt-privat partnerskab: 
Der er behov for at sikre fleksibilitet i of-
fentlige-private partnerskaber således, at 
OPP-projekter kan leve op til den generelle 
kvalitetsudvikling og kan høste gevinster, 
som følge af indførelsen af ny teknologi 
eller nye arbejdsmetoder. Innovation og 
udviklingsmuligheder skal generelt være 
et bærende aspekt i offentlige-private part-

nerskaber. Finansieringsomkostningerne for 
private leverandører er højere, end for det of-
fentlige, derfor bør offentlige-private part-
nerskaber udelukkende tages i brug, hvor 
det totaløkonomisk kan betale sig, herunder 
fx i forhold til drifts- og vedligeholdelses-
udgifter. 

3) Virksomhedsoverdragelsesloven skal 
sikre overenskomstdækning: 
Virksomhedsoverdragelsesloven skal æn-
dres, så medarbejderne sikres, at deres over-
enskomstmæssige rettigheder følger med 
ved overdragelse til anden arbejdsgiver, fx 
som følge af OPP. Gældende overenskom-
ster skal fortsætte til udløb, og med mindre 
de ny arbejdsgivere bliver part i en over-
enskomst på sædvanlige vilkår inden for 
pågældende område, som ønskes anvendt 
efter udløbet af overenskomstperioden, skal 
medarbejderne fortsat være omfattet af den 
oprindelige overenskomst.

4) Velfærdsinnovation og  
velfærdsteknologi: 
De formelle og juridiske rammer skal styr-
kes for at understøtte et tættere samarbejde 
om udvikling af de bedste velfærdstekno-
logier. Samarbejdet vil oftest være centre-
ret om udvikling af specifikke produkter/
teknologier, hvor virksomheder har særlig 
viden og ekspertise, og de offentlige medar-
bejdere udgør en stor og vigtig ekspert- og 
brugergruppe, der kan bidrage til at øge in-
novationen.

5) Øget brug af kontrolbud: 
Som led i udbudsrunder skal der lægges 
mere vægt på at indhente kontrolbud fra de 
berørte dele af den offentlige organisation. 
Kontrolbud vil bl.a. ofte sikre ensartede 
kvalitetskrav, uanset det endelige valg af 
leverandør. Der bør optages drøftelser med 
regering og offentlige arbejdsgivere med 
henblik på at sikre flere kontrolbud.
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6) Sociale klausuler bør være  
indeholdt i udbud:
Flere kommuner stiller allerede i dag betin-
gelser i forbindelse med offentlige udbud i 
forhold til praktikpladser, rummelighed mv. 
Ved misligholdelse kan kontrakterne ophæ-
ves. Denne praksis bør udbredes ved, at det 
indarbejdes i vejledninger fra KL, Danske 
Regioner og Finansministeriet.

7) Hyppigt gentagne og formålsløse udbud 
samt bagateludbud skal undgås:
En række offentlige opgaver udbydes jævn-
ligt, uanset om kommunen eller den stats-
lige institution gentagne gange har vundet 
opgaven. Sådanne udbud er formålsløse og 
koster såvel administrative som økonomi-
ske ressourcer for både den offentlige og 
den private sektor. Gentagne meningsløse 
udbud i en længere årrække skal undgås. 
Det vil også gavne planlægning og kom-
petenceudviklingen på de berørte områder. 
Samtidig bør det sikres, at de administrative 
omkostninger, der er forbundet med pro-
cessen, har en rimelig sandsynlighed for at 
blive dækket. 

8) Mere evidens i forhold til effekt på  
kvalitet, medarbejderforhold og  
samfundsøkonomi: 
En gennemgang, som AKF har foretaget af 
80 evalueringer af offentlige udbud, viser, 
at der sjældent er fokus på kvalitetseffekter 
eller medarbejderforhold.  Derved overses 
fx konsekvenser for sygefravær og arbejds-
miljø eller skatteforhold. Gennemgangen 
viser desuden, at den faglige kvalitet i 
mange evalueringer er utilfredsstillende, og 
der bør som konsekvens heraf opstilles ret-
ningslinjer for fremtidige evalueringer.

I.2. Sammenfatning 
Kapitel 2 giver en detaljeret beskrivelse af den 
offentlige sektor i dag og de forskellige opgaver, 
der løses i henholdsvis stat, regioner og kommu-
ner. 

Dagligt arbejder ca. 800.000 mennesker 
i den offentlige sektor, svarende til knap hver 
tredje beskæftigede. De årlige udgifter til den of-
fentlige service beløber sig til godt 500 mia. kr. 
eller 28½ pct. af BNP i 2011. Kapitlet beskriver 
den offentlige sektors opgaver i en højt udviklet 
velfærdsmodel, som primært beror på universel-
le velfærdsydelser. 

Stat, regioner og kommuners mange for-
skellige roller betyder, at der kan udbydes god 
borgernær service, sikres lige muligheder til alle 
og velstand gennem en kompetent arbejdsstyrke 
samtidig med, at sektoren kan bidrage til en sta-
bil økonomisk udvikling. Den offentlige sektors 
talrige roller understreger dens betydning for 
Danmark som velfærdssamfund. 

Kapitlet giver derudover en grundig indfø-
ring i forholdene på det offentlige arbejdsmar-
ked, hvor der er fokus på ophobning af beskæf-
tigede på særlige vilkår bl.a. i udsatte brancher.

Kapitel 3 beskriver kompetenceudvikling 
som en hjørnesten for at øge effektivitet og kva-
litet i den offentlige sektor. 

Gennem kontinuerlig uddannelse og efterud-
dannelse vil det være muligt at forny og udvikle 
sektorens tilbud, arbejdsmetoder og arbejdsmil-
jø. Det må sikres, at der uddannes et tilstrække-
ligt antal medarbejdere til at sikre en kvalificeret 
bemanding inden for centrale velfærdsområder 
så som sundhed, sygehuse, ældrepleje, under-
visning og tilbud til børn og unge. Det gælder 
på alle områder, hvor den offentlige sektor ef-
terspørger faguddannet arbejdskraft, at sektoren 
også må påtage sig de uddannelsesopgaver, fx 
gennem oprettelsen af praktikpladser og rum til 
kompetenceudvikling, der kan sikre borgerne en 
kvalificeret behandling og service. 

Kapitlet dokumenterer et stort ønske blandt 
de LO-ansatte lønmodtagere i den offentlige 
sektor om at påtage sig mere krævende arbejds-
opgaver, og at dette ønske ikke altid bliver omsat 
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til udvikling, på grund af manglende prioriterin-
ger, for lidt tid eller manglende opmærksomhed 
på den enkelte faggruppe.  Samtidig påvises det, 
at den manglende jobudvikling fortrænger LO-
lønmodtagerne i dele af den offentlige sektor.

Forskellige redskaber, så som IKV, GVU og 
jobrotation, kan være med til at fremme kompe-
tenceudviklingen blandt de ansatte. Derudover 
er der behov for at styrke anvendelse af den 
praksisnære lederuddannelse for, at alle dele af 
den offentlige sektor kan bidrage til innovation 
og omstilling.

Kapitel 4 behandler muligheden for en mo-
dernisering af ledelsen i den offentlige sektor. 

Høje forventninger fra politikere, erhvervs-
liv, borgere og brugere, ændrede økonomiske 
rammer og øget fokusering på kontrol og doku-
mentation har givet den offentlige sektor sær-
lige udfordringer med at effektivisere service og 
ydelser, fremme innovation og fortsat fremstå 
som en attraktiv arbejdsplads.

De offentligt ansatte LO-lønmodtagere be-
finder sig på arbejdspladser, der i disse år er præ-
get af forandringer, omstillinger og besparelser. 
De ansatte er opsatte på at tage udfordringerne 
op og peger på muligheden for at få effektivise-
ret den offentlige sektor, hvis man i højere grad 
inddrager dem i forandringsprocesserne. Det 
er kendskab til arbejdsgangene og forholdene i 
praksis, de ansatte angiver som begrundelse for, 
at de kan bidrage til effektiviseringen, og som 
burde få flere ledere i stat, regioner og kommu-
ner til at bruge medarbejdererfaringerne i udvik-
lingsøjemed.

Et flertal af de offentligt ansatte LO-lønmod-
tagere oplever, at der sker betydelige ændringer 
i rammerne for deres arbejde. Lavere normerin-
ger, færre ressourcer til kompetenceudvikling, 
mindre tid og mere kontrol er en del af oplevel-
sen blandt de ansatte. Mange af de ansatte op-
lever desværre denne udvikling på samme tid, 
som de oplever, at deres egen indflydelse på 
rammebetingelserne enten stagnerer eller bliver 
mindre. Det er et stort ønske fra medarbejderne, 
at kulturen forandres, så de i stedet for at blive 
mødt med kontrol og mistillid oplever mere selv-

bestemmelse og ledere, der praktiserer synlig og 
medarbejdernær ledelse.

Kapitel 5 beskæftiger sig med den ny styring 
af den offentlige økonomi. 

Kapitlet tager udgangspunkt i den ny sty-
ring, der er blevet vedtaget med budgetloven og 
træder i kraft i 2014. Budgetloven indebærer et 
budgetbalancekrav, som tilsiger, at det struktu-
relle underskud på de offentlige finanser maksi-
malt må udgøre ½ pct. af BNP. Kapitlet beskri-
ver også den sanktionsmekanisme, der allerede 
i 2011 er introduceret over for kommunerne, i 
tilfælde af en overskridelse af kommuneaftalens 
rammer i budgetter eller regnskaber. Det proble-
matiseres, at denne sanktionsmekanisme efter alt 
at dømme har medvirket til, at kommunerne har 
sparet mere, end aftalt, hvilket har lagt en uhen-
sigtsmæssig dæmper på den økonomiske aktivi-
tet i den aktuelle lavkonjunktur.

Endelig beskriver kapitlet erfaringer med at 
introducere udgiftslofter i den offentlige sektor 
fra Sverige, Østrig og Holland.

Kapitel 6 behandler brugen af offentlige ser-
viceydelser. 

Organiseringen af den offentlige service ta-
ger afsæt i en grundlæggende universel velfærds-
model, hvis mål er at give lige muligheder til alle 
– frem for udelukkende at stille velfærdsydelser 
til rådighed for forsikrede eller nødlidende. 

Der er en stor grad af omfordeling i det dan-
ske skatte- og overførselssystem, men også den 
offentlige service medvirker til at skabe mere lig-
hed i samfundet. Brugen af flere offentlige ser-
viceydelser er koncentreret i faser af livet, hvor 
indkomsten normalt er relativt lav. Eksempelvis 
har man små børn eller gennemfører uddannelse 
relativt tidligt i voksenlivet, mens hjemmepleje 
og hospitalsindlæggelser ligger i den sene del 
af livet. Den offentlige service virker dermed 
omfordelende mellem personer i forskellige al-
dersgrupper, men også når der tages højde for 
skævheder i aldersfordelingen af brugerne af den 
offentlige service, medvirker den offentlige ser-
vice til at imødegå ulighed.

Kapitlet belyser blandt andet borgernes 
adgang til og anvendelse af den offentlige vel-



15

færdsservice, som dagtilbud, uddannelsestilbud, 
ældrepleje og sundhedsvæsen.

Kapitel 7 beskriver gunstige samfundsvirk-
ninger af offentlig service. Foruden at bidrage 
til lige muligheder og grundlæggende lighed er 
det et centralt mål, at den offentlige sektor skal 
bidrage til en gunstig og stabil samfundsøkono-
misk udvikling med øje på jobskabelse og vel-
stand. 

De langsigtede effekter af den offentlige ser-
vice skal således understøtte vækst og velstand i 
det danske samfund. Væsentlige effekter af den 
offentlige service på den danske velstand kom-
mer således gennem sundheds- og uddannelses-
sektoren, som sikrer, at den danske befolkning 
er ved godt helbred og har et højt kompetenceni-
veau. Dette er medvirkende til et højproduktivt 
samfund. Endvidere er det betydelige offent-
lige udbud af dagtilbud og ældrepleje med til at 
sikre en høj beskæftigelsesgrad samt understøtte 
børns tidlige udvikling og sammenhængskraften 
i samfundet.

Kapitlet stiller skarpt på de gunstige sam-
fundsøkonomiske virkninger af den offentlige 
service – hovedsageligt med fokus på, hvordan 
den offentlige service medvirker til at øge ar-
bejdsudbuddet og væksten. Der er særligt fokus 
på samfundsvirkninger af uddannelsessystemet, 
sundhedssektoren, pasning og pleje, infrastruk-
tur og forskning.

Kapitel 8 ser på samspillet mellem offentlig 
og privat sektor 

Den offentlige og private sektor bør ikke ses 
som modsætninger, men snarere som hinandens 
forudsætninger. Således er et velfungerende 
samspil mellem den offentlige og private sektor 
væsentlig for udviklingen af begge sektorer og 
samfundet som helhed. Et velfungerende sam-
spil vil forbedre opgaveløsningen i begge sekto-
rer til gavn for produktiviteten.

I de mange former for samspil mellem den 
offentlige og private sektor har traditionel udlici-
tering hidtil været dominerende, selv om der ge-
nerelt ikke er fundet tungtvejende evidens for de 
store gevinster ved denne samarbejdsform. For-
dele og ulemper varierer fra område til område 

– og inden for de enkelte sektorer og brancher. 
I kapitlet ses også på andre former for sam-

spil mellem offentlige og private aktører om til-
vejebringelse af den offentlige service og infra-
struktur. Der er både perspektiver og risici ved 
at udvikle samspillet, og derfor er det vigtigt at 
sikre grundige processer før, under og efter, at 
det private og offentlige indgår i samarbejde om 
opgaveløsningen. Kapitlet belyser bl.a. frit valg-
ordninger samt OPP og rammerne for forskellige 
samarbejdsformer diskuteres. 
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I.3. Konkrete forslag til bedre  
opgaveløsning og mere innovation
I det følgende ønsker LO at pege på eksempler 
på konkrete forslag, som kan være med til at ud-
vikle og forbedre den offentlige service og vel-
færd på en række områder.

1) Praktisk hjælp: 
Der skal sikres kompetent praktisk hjælp til 
borgere, der ikke har mulighed for at vare-
tage opgaverne selv. Varetagelse af opgaver 
inden for praktisk hjælp har en forebyg-
gende funktion og kan fungere som tidlig 
opsporing af funktionstab og begyndende 
helbredssvigt hos borgerne. Kommunerne 
skal sikre, at opgaverne inden for praktisk 
hjælp varetages af fagligt kompetente med-
arbejdere.

2) Konstruktiv digitalisering: 
For at sikre, at de digitale projekter får den 
ønskede effekt, er det vigtigt at inddrage 
medarbejderne allerede i udformningen af 
projekterne. Det vil sikre sammenhængen 
til de reelle behov i dagligdagen og den ek-
sisterende teknologi, og blandt andet sikre 
retssikkerheden håndhæves for grupper som 
hjemløse eller ordblinde, der har særlige ud-
fordringer i forbindelse med digitalisering.

3) Uddannelsesløft til rengøringspersonale 
øger effektiviteten: 
Rengøringsassistenterne bør løbende ud-
dannes til at håndtere de nye udfordringer 
på blandt andet sundhedsområdet. I Region 
Midtjylland har en større indsats med op-
kvalificering af medarbejderne sikret bety-
delige produktivitetsgevinster i form af kor-
tere indlæggelsestid på sygehusene.

4) Ny jobcenteruddannelse: 
For at styrke medarbejdernes viden og 
kompetencer om beskæftigelsespolitik og 
arbejdsmarkedsforhold skal der etableres 
en introduktionsuddannelse for nye jobcen-
termedarbejdere.

5) Målrettede kurser til  
økonomimedarbejdere: 
Den stigende fokus på økonomistyring i 
den offentlige sektor, herunder skærpede 
krav til overvågning, budgetpræcision og til 
at kunne arbejde analytisk med et budget, 
kræver løbende opgradering og videreud-
dannelse af det administrative personale i 
økonomiafdelingerne.

6) Kvalitetssikring af alle dagtilbud: 
Dagtilbudsloven ændres, så det ikke læn-
gere bliver muligt at etablere sig som privat 
børnepasser eller etablere privat dagpleje 
eller daginstitution uden at opfylde de sam-
me lovkrav til pædagogisk kvalitet, som de 
offentlige tilbud.

7) Normeringer i dagtilbud: 
Undersøgelser viser en klar sammenhæng 
mellem normering og omsorg for børn. For 
at sikre høj kvalitet for alle børn skal der fast-
sættes en landsdækkende minimumsnorme-
ring i dagtilbud. Den enkelte kommune kan 
derpå vælge et højere serviceniveau. 

8)	 Vedligeholdelsesplan	og	elektrificering	
af jernbaner: 
Danmarks muligheder for at opnå moderne 
og effektiv jernbanedrift afgøres af, at der 
allerede nu påbegyndes elektrificering af 
betydende jernbanestrækninger, så banen er 
klar til nye elektriske togsæt, når IC3-toge-
ne endelig udfases omkring 2020. Finansie-
ringen kan helt eller delvist tilvejebringes 
gennem OPP med pensionskasser. Derud-
over skal staten beslutte en effektiv vedli-
geholdelsesplan for jernbanen fremover, så 
borgerne undgår unødige driftsforstyrrelser 
og forsinkelser.

9) Udbyggede madordninger kan bidrage 
til at bryde den sociale arv: 
Kommunerne skal udvikle madordninger i 
dagtilbuddene for at sikre de svageste børn 
mod tidlige helbredsproblemer, bl.a. som 
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følge af overvægt. Desuden bør dagtilbud-
dene lægge større vægt på krop og bevæ-
gelse, så børnenes fysiske aktivitet øges i 
hverdagen.

10) Undervisningsassistenter i grundskolen: 
Der skal gives bedre mulighed for ansæt-
telse af undervisningsassistenter på alle 
skoler. De vil kunne støtte lærere og elever, 
så elevernes faglige niveau kan hæves og 
børnenes trivsel øges. Undervisningsassi-
stenterne kan have pædagogisk assistentud-
dannelse eller håndværksmæssig baggrund.

11) Afskaf alenevagter i fængslerne: 
Belægningsprocenten på fængsler og arrest-
huse har været stigende. For at sikre sikker-
heden og servicen blandt indsatte og ansatte 
i fængslerne skal alenevagter undgås. Ale-
nevagter reducerer endvidere personalets 
muligheder for at opfylde deres opgaver i 
forhold til resocialisering af de indsatte. 

12)	 Gennemsyn	af	finansieringsmodel	på	det	
specialiserede sociale område: 
Det skal vurderes, hvordan incitamenter for 
kommuner kan styrkes, så der investeres 
i tidlig indsats og forebyggelse af sociale 
problemer. Der skal skabes bedre sammen-
hæng i den særlige sociale indsats via en 
national specialeplanlægning.

13) Opmanding af SKAT skal imødegå  
skatteunddragelse:
Siden 2006 er antallet af medarbejdere hos 
SKAT reduceret kraftigt, og der budgette-
res med yderligere nedskæringer. I samme 
periode er der sket en voldsom stigning i 
restancebeløb til stat og kommuner. Færre 
selskaber betaler skat i dag, og der er behov 
for at styrke bekæmpelsen af multinationale 
selskabers transferpricing. Sidst, men ikke 
mindst, udgør SKAT gennem told- og kon-
trolindsats en vigtig del af indsatsen mod 
social dumping og ulovligheder på det dan-
ske arbejdsmarked. 

14) Styrkelse af domstolenes administration 
skal bekæmpe sagspuklen:
Siden 2007 har der været en voksende sags-
pukkel i domstolene, som har medført en 
trussel mod retssikkerheden. Politikerne har 
erkendt problemet og tilført etårige merbe-
villinger siden 2010, men der er behov for 
en stabil og langsigtet løsning, som bl.a. 
giver mulighed for at omdanne tidsbegræn-
sede stillinger til faste normeringer. Det vil 
kunne øge produktiviteten, da faste med-
arbejdere kan indgå planlægningen og den 
løbende udvikling af domstolenes service. 
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Kapitel II. Den offentlige sektor og service

II.1. Indledning
Dagligt arbejder godt 800.000 mennesker i den 
offentlige sektor, svarende til knapt hver tredje 
beskæftigede. De årlige udgifter til den offentlig 
service beløber sig til godt 500 mia. kr., svarende 
til ca. 28½ pct. af bruttonationalproduktet i 2011. 

Nutidens offentlige sektor er maskinrum-
met i en højt udviklet velfærdsmodel, som pri-
mært beror på universelle velfærdsydelser. Den 
offentlige sektors talrige roller understreger 
dens betydning for Danmark som velfærdssam-
fund. 

Stat, regioner og kommuners mange for-
skellige roller betyder, at der kan udbydes god 
borgernær service, sikres lige muligheder til 
alle og velstand gennem en kompetent arbejds-
styrke samtidig med, at sektoren kan bidrage til 
en stabil økonomisk udvikling. Arbejdsdelingen 
mellem de tre offentlige sektorer indebærer, at 
kommuner og regioner er hovedleverandører 
af de borgernære serviceydelser, mens staten 
hovedsageligt varetager en lang række myndig-
hedsopgaver.

De offentlige medarbejderes indsats er afgø-
rende for en velfungerende offentlig sektor og en 
høj kvalitet af de offentlige ydelser. De offentlige 
medarbejdere har de senere år oplevet betydelige 
omvæltninger i arbejdsvilkårene bl.a. som følge 
af strukturomlægninger og fyringer. Dertil kom-
mer et stigende antal medarbejdere ansat på eks-
traordinære vilkår. Begge dele udfordrer kvalite-
ten af ydelserne i den offentlige sektor.

I kapitlet beskrives den offentlige sektor i 
dag og de forskellige opgaver, der løses i hen-
holdsvis stat, regioner og kommuner. I afsnit 2 
gives en overordnet beskrivelse af den offentlige 
sektor. I afsnit 3 ses nærmere på henholdsvis den 
på den offentlige service, og i afsnit 4 belyses 
det offentlige arbejdsmarked, bl.a. med fokus på 
ophobning af beskæftigede på særlige vilkår i 
udsatte brancher.

II.2. Den offentlige sektor i dag
Den offentlige service skal blandt andet bidrage 
til lige muligheder, en jævn indkomstfordeling, 
sikre tryghed i samfundet samt understøtte en 
gunstig samfundsudvikling, som sikrer job og 
velstand, jf. boks II.1.

Gennem anden halvdel af det 20. århundrede 
blev den offentlige sektor væsentligt udbygget, 
både hvad angår rolle og omfang. Denne udbyg-
ning af den offentlige sektor skete i en betydelig 
demografisk medvind med en øget erhvervsfre-
kvens for kvinder og et stigende uddannelsesni-
veau. Mod slutningen af 80’erne var der således 
tale om en højt udviklet og velfungerende offent-
lig sektor, der havde fundet sit leje i et moderne 
samfund. Op igennem 90’erne og 00’erne har 
der været udsigt til – og en stigende bevidsthed 
om – at den demografiske medvind ville blive 
afløst af modvind som følge af aldringen i be-
folkningen, hvilket har udfordret udviklingen af 
den offentlige sektor. Således er udviklingen af 
den offentlige sektor i 90’erne og 00’erne sket 
inden for en begrænset økonomisk ramme, hvil-
ket også afspejles af, at de samlede offentlige 
udgifter i perioden 1990-2011 har ligget mellem 
50-60 pct. af BNP, mens det offentlige forbrug – 
de offentlige serviceudgifter – i gennemsnit har 
udgjort godt en fjerdedel af BNP, jf. figur II.1.

De offentlige udgifter kan groft deles mel-
lem overførsler til husholdningerne og udgifter 
rettet mod den offentlige service, der defineres 
som det offentlige forbrug. Overførslerne til 
husholdningerne udgjorde godt 15 pct. af BNP i 
2011, og har primært et socialpolitisk sigte. Det 
vil sige, at de har til formål at sikre mod fattig-
dom og bidrage til en jævn indkomstfordeling. 
Den offentlige service deles mellem den kollektive 
(myndigheds) og individuelle (borgernære) ser-
vice. Den kollektive (myndigheds) service omfat-
ter offentlig service, som ikke direkte kan henføres 
til den enkelte. Det vil sige udgifter til fx politi, 
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Boks II.1. Forskellige velfærdsmodeller

Den offentlige sektor spiller en central rolle i mange vestlige landes velfærdssystem, om end styrken af den 
offentlige sektor varierer fra land til land. Denne variation er i en vis grad historisk og kulturelt betinget. 
Indretningen af det enkelte lands offentlige sektor beror i høj grad på den valgte velfærdsmodel, og der tales 
ofte om tre grundlæggende velfærdsmodeller, jf. bl.a. Espin-Andersen (1990):

	Den kontinentaleuropæiske (Bismarck eller den kooperative) model baseres på den enkeltes arbejds-
markedsdeltagelse, som giver adgang til en række velfærdsydelser og -overførsler. Således er der ikke 
tale om en universel velfærdsmodel. Fx er sundhedsforsikringer en del af den enkeltes ansættelsesforhold, 
ligesom optjeningen til alderspension. For de grupper, som ikke er en del af arbejdsmarkedet, udstikker 
den offentlige sektor et socialt sikkerhedsnet, som sikrer en minimal pension samt adgang til basale sund-
hedsydelser.

	Den angelsaksiske (residuale) model er i høj grad forsikringsbaseret, hvilket vil sige, at det er den en-
kelte, som har ansvar for sikre sig mod arbejdsløshed og sygdom, samt selv har ansvaret for at spare op til 
alderspension. Her er det den offentlige sektors rolle at tage hånd om de grupper (restgrupper), der ikke har 
råd til forsikringsydelser eller pensionsopsparing, ved at udstikke et socialt sikkerhedsnet på lavt niveau.

	Den nordiske (universelle) model baseres grundlæggende på en lige (universel) adgang til de offentlige 
serviceydelser og indkomstoverførsler for alle borgere.

I realiteten har de forskellige velfærdsmodeller med tiden udviklet sig i retning af hinanden, således er der fx 
i Danmark optjeningskrav i forhold til efterløn og arbejdsløshedsforsikring. I mange af de kontinentaleuro-
pæiske lande, som fx Frankrig og Tyskland, spiller det offentlige en større rolle, end oprindeligt tiltænkt. Og 
i Storbritannien er fx praksissektoren i vid udstrækning samlet i offentlige lægehuse. Den forskelligartede 
opbygning af den offentlige sektor betyder også, at det kan være misvisende direkte at sammenligne stør-
relsen på den offentlige sektorer, fx ligger sundhedsudgifterne (som andel af BNP) i en lang række euro-
pæiske lande i samme leje, men i lande som Frankrig, Tyskland og Schweiz spiller den private finansiering 
en væsentlig større rolle. I USA – som er en mere ”ren” angelsaksisk velfærdsmodel – er over halvdelen af 
sundhedsvæsenet finansieret gennem private midler, jf. figur A.

En anden forskel vedrører dagtilbud. I de nordiske lande er det i høj grad det offentlige, som finansierer 
dagtilbuddene, hvilket blandt andet afspejler sig i relativt høje udgifter til dagtilbud pr. barn under 3 år og 
en relativt lav betaling for familierne. I de angelsaksiske lande er børnepasning i videre omfang en privat 
opgave, hvilket dels ses i de begrænsede offentlige udgifter til dagtilbud, og dels i den høje private betaling, 
jf. figur B. I Holland tilbyder en stor del af arbejdsgiverne børnepasning til deres medarbejdere, og i Tyskland 
er udbuddet af dagpasning relativt lavt.
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kriminalforsorg, domstole, forsvaret, statsadmini-
strationen. I modsætning hertil dækker den indivi-
duelle borgernære service over serviceudgifter, der 
kan henføres til den enkelte, som fx hjemmepleje, 
sundhed, dagtilbud, undervisning samt den sociale 
indsats for udsatte grupper og handicappede.

I perioden 1990-2011 udgjorde udgifterne til 
myndighedsservice i gennemsnit ca. en tredjedel 
af de samlede udgifter til offentlig service, mens 
udgifterne til den individuelle service udgjorde 
ca. to tredjedele, jf. figur II.2.

Den offentlige sektor finansieres primært 
gennem skatter og afgifter samt i mindre grad 
ved brugerbetaling. Halvdelen af finansieringen 
af den offentlige sektor hentes gennem direkte 
skatter som fx indkomstbeskatning og beskat-
ning af virksomhedernes overskud. Lidt over 
en fjerdedel af de offentlige indtægter tilskrives 
indirekte skatter, som fx omfatter moms. De øv-
rige indtægter dækker blandt andet over egen-

betaling, som fx ved betaling af en dagsinstitu-
tionsplads, jf. figur II.3a.

De offentlige indtægter har siden 1990 ud-
gjort lidt over 50 pct. af BNP, og efter 1994 har 
den offentlige økonomi generelt været i bedring, 
hvilket førte til et offentligt overskud i 1999. I 
perioden 1999-2008 var der som minimum ba-
lance på den offentlige saldo, og i årene 2004-
2008 var der endog tale om markante offentlige 
overskud. Det indebar, at den offentlige brut-
togæld blev mere end halveret som andel af BNP 
i perioden 1994-2008, jf. figur II.3b.

Den økonomiske krise, der ramte verdensøko-
nomien mod slutningen af 2008, indebar et realt 
fald i BNP på knap 6 pct. fra 2008 til 2009 – et 
fald som endnu ikke er indhentet. Krisen betød 
også en markant forværring af de offentlige finan-
ser, dels som følge af de automatiske stabilisatorer, 
der øger udgifterne til indkomstoverførsler og re-
ducerer skatteprovenuet i lavkonjunktur, dels som 

Figur II.1. Udviklingen i de offentlige udgifter, 1990-2011, pct. af BNP
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følge af diskretionære finanspolitiske tiltag til at 
øge efterspørgslen i form af bl.a. skattelettelser. I 
årene 2009-2011 sås derfor markante underskud 
på de offentlige finanser og en kraftigt voksende 

offentlig gæld. Fra 2010 til 2011 reduceredes det 
offentlige underskud – blandt andet som resultat af 
den kraftige opbremsning i det offentlige forbrug i 
Genopretningspakken fra midten af 2010.

Figur II.2. Fordelingen af det offentlige forbrug, 1990–2011, pct. af BNP
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II.2.2. Arbejdsdelingen i  
den offentlige sektor
Den offentlige sektor i dag er opbygget omkring 
kommuner, regioner og stat med hver deres rolle 
og arbejdsopgaver, jf. tabel II.1. 

Kommuner og regioner er hovedleverandø-
rer af individuel service, mens staten primært 
tager hånd om den kollektive service, hvor der 
fortrinsvist er tale om myndighedsudøvende op-
gaver.

Således har kommunerne ansvaret for hjem-
mepleje, dagtilbud, grundskoler, den aktive be-
skæftigelsespolitik (jobcentrene) og den specia-
liserede sociale indsats for udsatte grupper og 
handicappede. Endvidere har kommunerne også 
en række myndighedsudøvende opgaver, som 
det administrative ansvar for natur- og miljøind-
satsen samt den nære borgerettede myndigheds-
service, som fx udstedelse af pas mv.

Regionerne står primært for sundheds-
sektoren, hvilket vil sige sygehusene samt den 
overordnede administration af sygesikringen og 
praksissektoren, hvis produktion hovedsageligt 
varetages af selvstændige erhvervsdrivende som 
fx praktiserende læger og tandlæger. Endvidere 
har regionerne ansvaret for den regionale er-
hvervspolitik og står desuden for driften af dele 
af den landsdækkende specialiserede sociale 
indsats, fx døgntilbud til unge med psykiatriske 
lidelser.

Kommuner og regioner arbejder tæt sam-
men om den forebyggende sundhedsindsats og 

genoptræningen af patienter efter endt behand-
ling på sygehuse. Hovedansvaret ligger dog hos 
kommunerne. 

Staten leverer fortrinsvist myndighedsser-
vice, hvilket vil sige kriminalforsorgen, politiet, 
domstole, forsvaret og statsadministration, men 
har også det direkte ansvar for ungdomsuddan-
nelserne, de videregående uddannelser, forsk-
ning og store dele af kulturlivet. 

Dertil kommer, at staten er ansvarlig for ud-
bygning og vedligeholdelse af trafikinfrastruktu-
ren såsom hovedveje og -broer samt jernbaner. 
Mens kommunerne har ansvaret for det kommu-
nale vejnet, som udgør omkring 95 pct. af det 
offentlige vejnet og afvikler omkring 55 pct. af 
trafikken.

Arbejdsdelingen mellem kommunerne, re-
gionerne og staten indebærer, at ca. halvdelen af 
den offentlige økonomi er placeret i kommuner-
ne, mens statens budgetter udgør ca. 30 pct. af 
den offentlige økonomi, og regionerne omtrent 
lægger beslag på de sidste 20 pct., jf. tabel II.1.

Den nuværende kommunale struktur og ar-
bejdsdelingen mellem kommuner, regioner og 
stat er et resultat af strukturreformen, som blev 
gennemført i 2007. Her blev antallet af kom-
muner reduceret fra 271 til 98 gennem en række 
kommunale sammenlægninger. Amterne blev af-
løst af 5 regioner, der primært skulle drive sund-
hedsområdet, mens en del af de øvrige opgaver i 
amterne blev flyttet til henholdsvis kommunerne 
og staten. 
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II.3. De offentlige serviceydelser

II.3.1. Den borgernære service
Den borgernære service omfatter hovedsageligt 
sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet og den so-
ciale beskyttelse, som bl.a. dækker over dagtilbud 
til børn og unge, ældreplejen og det specialiserede 
socialområde. De samlede udgifter til den borger-
nære service udgjorde ca. 20 pct. af BNP i 2011. 
Sundhedsudgifterne udgør den største udgiftspost 
med ca. 7½ pct. af BNP, mens social beskyttelse 
udgør 6¼ pct. af BNP. Udgifterne til undervisning 
beløber sig til knap 6 pct. af BNP, jf. figur II.4.

Siden 2009 er den samlede individuelle 
forbrugsudgift set i forhold til BNP faldet med 
ca. 1 pct.-point. Det skyldes hovedsageligt fald 
i sundhedsudgifterne og udgifterne til social 
beskyttelse, som hver er reduceret svarende til 
knap ½ pct. af BNP.

I dette afsnit gennemgås kort udviklingen i 

og fordelingen af udgifterne til de enkelte om-
råder. For en gennemgang af brugerne af de for-
skellige dele af den borgernære service henvises 
til kapitel VI. 

Dagtilbud
I 2011 anvendte kommunerne knap 28 mia. kr. 
på dagtilbud til børn og unge, heraf udgjorde 
udgifter til pasning af børn mellem 0 og 5 år, 
det vil sige dagpleje, vuggestuer, børnehaver og 
integrerede institutioner, 22 mia. kr. De integre-
rede institutioner rummer både en vuggestue, og 
en børnehave, og er den mest udbredte instituti-
onstype, jf. figur II.5. Der var i alt knap 96.000 
personer ansat inden for pasning af børn og unge 
i 2011, heraf arbejdede godt 74.000 med pasning 
af mindre børn. Hovedparten, det vil sige knap 
39.000 personer, arbejdede i de integrerede in-
stitutioner.

Tabel II.1. Arbejdsdelingen og fordelingen af den offentlige økonomi mellem kommuner, regioner og stat i 
2011

Pct. Opgave og rolle Finansiering

Kommune 49,2 	Omsorg (ældrepleje og genoptræning)
	Undervisning og Børn (dagtilbud og folkeskole)
	Social sikkerhed og beskæftigelsesindsats (udbe-

taling af sociale ydelser, aktiv arbejdsmarkedspo-
litik mv.)
	Social beskyttelse af udsatte gruppe og handi-

cappede
	Administrative funktioner (lokalplan, borgerser-

vice, snerydning, kloakering, mv.)
	Natur- og miljø
	Kommunale veje

Kommunale skatter, brugerbe-
taling, bloktilskud og kommu-
nal udligning

Regioner 19,3 	Sundhedsområdet
	Regional erhvervspolitik

Bloktilskud fra staten og kom-
munal medfinansiering

Stat 30,9 	Gymnasial og videregående undervisning
	Forskning
	Kultur
	Administrativ regulering mv.
	Kriminalforsorg, politi og retsvæsen
	Forsvar
	Statsveje og jernbaner

Skatter og afgifter mv.

Sociale fonde, 
statslige sel-
skaber mv.

0,6 	Lønmodtagernes Garantifond, Den Sociale Fond, 
DSB, DR, TV2, Danske Spil, DONG, PostDan-
mark, Statens Serum Institut, Finanstilsynet, 
Nationalbanken, Statens Luftfartsvæsen.

Statstilskud og brugerbetaling

 
Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur II.4. Udgifter til den borgernære service på hovedområderne, pct. af BNP
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Anm.: Stigningen i de offentlige udgifter som andel af BNP i 2009 forklares af det kraftige økonomiske tilbageslag, som med-
førte et væsentligt fald i BNP.

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur II.5. Udgifter til dagtilbud, mia. 2011-kr. 
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Anm.: Egen P/L-korrektion.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Uddannelse
I 2011 udgjorde de samlede offentlige udgifter til 
undervisning knap 140 mia. kr., heraf udgjorde 
folkeskolen knap 70 mia. kr., mens ungdomsud-
dannelserne, det vil sige erhvervsuddannelserne 
(EUD) og de gymnasiale uddannelser, kostede ca. 
30 mia. kr., og de videregående uddannelser ko-
stede omkring 27 mia.kr., jf. figur II.6. 

Der var knap 220.000 ansatte inden for under-
visningsområdet i 2011, fordelt med omkring 
100.000 ansatte i grundskolen, 50.000 på ung-
domsuddannelserne og 40.000 på de videre- 
gående uddannelser. Endelig var der knap 30.000 
inden for voksenundervisning. De ansatte på ud-
dannelsesområdet er nogenlunde ligeligt fordelt 
på stat og kommuner.

Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde omfatter bl.a. 
omsorgen for skadede børn, kriminelle unge og 
voksne med funktionsnedsættelser eller mis-
brugsproblemer. Indsatsen favner derved mange 
forskellige grupper med ekstraordinære behov 
for hjælp og støtte. 

I 2011 udgjorde de samlede offentlige ud-
gifter til det specialiserede socialområde godt 30 
mia. kr. Mellem 2007 og 2009 steg udgifterne til 

den sociale indsats med ca. 3 mia. kr., svarende 
til godt 10 pct., men fra 2010 ramte de markante 
offentlige besparelser også den sociale indsats, 
og udgifterne er reduceret med ca. 2 mia. kr. 
mellem 2009 og 2011, jf. figur II.7.

Hovedområderne er indsatsen for børn og 
unge og indsatsen for socialt udsatte og voksne 
med handicap, hvor udgifterne til børn og unge 
udgør godt 13 mia. kr. og udgifterne til voksne 
og handicappede udgør knap 18 mia. kr. 

Figur II.6. Udgifter til undervisning, mia. 2011-kr. 
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Knap halvdelen af udgifterne til anbragte 
børn uden for hjemmet går til børn anbragt i ple-
jefamilier eller opholdssteder. Ca. en fjerdedel 
går til døgninstitutioner og lidt over en fjerdedel 
går til forbyggende indsats og særlige dagtilbud, 
jf. figur II.8a. Næsten tre fjerdedele af udgif-
terne til indsatsen for socialt udsatte og voksne 
med handicap går til botilbud af midlertidig el-
ler længerevarende karakter, mens udgifterne til 
aktivitets- og samværstilbud udgør omkring en 
ottendedel, jf. figur II.8b. 

I forbindelse med strukturreformen overtog 
kommunerne det fulde finansieringsansvar for 
det specialiserede socialområde, hvilket efterføl-
gende medførte, at kommunerne valgte at over-

tage driften af de fleste af amternes institutioner. 
Regionerne driver for nuværende relativt få og 
meget specialiserede tilbud, hvor brugergrup-
perne er små, herunder eksempelvis Holmstrup-
gaard i Region Midtjylland, som er en døgninsti-
tution for psykisk ustabile børn og unge. Siden 
strukturreformen har indsatsen undergået en del 
forandringer, jf. boks II.2.

Der er ansat omkring 49.000 personer på det 
specialiserede socialområde, hvoraf godt 19.000 
er beskæftiget med børn og unge, og knap 30.000 
er beskæftiget med voksne og handicappede. 
Hovedparten er ansat i forbindelse med kom-
munale tilbud, idet der er knap 8.000 tilknyttet 
regionale tilbud.

Figur II.7. Offentlige serviceudgifter til det specialiserede socialområde, mia. 2011-kr.

Anm.: Egen P/L-korrektion.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Sundhedsvæsenet
De samlede offentlige sundhedsudgifter udgjor-
de 147 mia. kr. i 2011. Heraf viser de regiona-
le regnskaber driftsudgifter for ca. 95 mia. kr., 
mens kommunernes regnskaber viser en udgift 
omkring 18 mia. kr., jf. tabel II.2.

Til sygehusene henvises først og fremmest 
patienter med mere behandlingskrævende forløb. 

Her kan der både være tale om indlæggelser og 
ambulante behandlinger. Dertil står sygehusene 
også for skadestuernes akutte behandling, mens 
især universitetssygehuse tager hånd om en stor 
del af forskning og udvikling på sundhedsområ-
det. De regionale udgifter til sygehuse udgjorde 
ca. 71 mia. kr. i 2011, hvilket er langt hovedpar-
ten af de regionale sundhedsudgifter. Der er i alt 

Anm.: Øvrige tilbud til voksne og handicappede i figur II.8b indeholder alkohol- og misbrugsbehandling samt kontakt- og ledsa-
gerordninger. 

Kilde: Danmarks Statistik.

Figur II.8a. Udgifterne til anbragte børn Figur II.8b. Udgifterne til voksne og handicap-
pede
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Efter strukturreformen overtog kommunerne det fulde finansieringsansvar for det specialiserede område og 
overtog tillige driften af op mod 80 pct. af amternes institutioner. 

Det specialiserede område dækker mange forskellige brugergrupper, som hver især har deres særlige behov. 
Der er på mange områder kun få brugere af hver type i hver kommune, hvorfor mange af de tilbud, kom-
munerne driver, både har brugere fra egne og andre kommuner. Der er etableret et system af interkommunale 
takster på de forskellige institutioner. Disse takster er steget betydeligt siden 2007 og har været medvirkende 
til at udgifterne til det specialiserede område steg med 10 pct. fra 2007 til 2009. Socialpædagogerne (2011) 
viser, at taksterne især er steget på de institutioner, hvor der er brugere fra andre kommuner. 

Udgiftspresset fra det sociale område kombineret med den generelle sparedagsorden, særligt efter genopretnings-
aftalen, har blandt andet indebåret en tendens til, at kommunerne hjemtager borgerne fra tilbud i andre kommuner 
til egne – billigere – tilbud. Denne tendens indebærer en reel risiko for, at de enkelte brugere mister adgangen til 
den specialiserede viden om, hvordan de hjælpes bedst i deres specifikke situation. Samtidigt sker der en afspecia-
lisering af området i takt med, at flere brugergrupper samles i samme institution. Dette er dels til skade for indsat-
sen i de enkelte institutioner, dels kan højt specialiserede institutioner miste så mange brugere, at de er nødt til at 
lukke. Eksempelvis er mindst fem af landets rehabiliteringscentre for hjerneskader lukket i 2009-2011.

Derudover indebærer kommunernes sparehensyn, at der en risiko for, at de sårbare (og umiddelbart udgifts-
tunge) børn og unge ikke får visiteret tilstrækkelig hjælp, når pengene til dem kommer fra den samme kasse 
som dagtilbud og skoler. Således viser tal fra Ankestyrelsen, at antallet af anbringelser af børn faldet fra 
1.000 i 1. kvartal 2007 til knap 550 i 1. kvartal 2012, det vil sige næsten en halvering. Der er dog ikke meget, 
der tyder på, at børnene eller deres familier har fået det bedre i den pågældende periode.
Kilde: Socialpædagogerne (2011).

  Boks II.2. Det specialiserede socialområde efter strukturreformen
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ca. 112.000 personer ansat i hospitalsvæsenet.
Sygehusydelser købt fra privathospitaler ud-

gjorde ca. 1 mia. kr., hvilket svarer til, at privat-
hospitalerne leverede knap 1½ pct. af sygehus-
ydelserne i 2011. 

En anden væsentlig del af de regionale sund-
hedsydelser leveres af praksissektoren, som bl.a. 
dækker alment praktiserende læger, der som ud-
gangspunkt er den enkelte borgers første møde 
med sundhedsvæsenet. Dertil kommer special-
læger, fysio- og ergoterapeuter m.fl. samt tand-
læger. Samlet set er der knap 59.000 beskæfti-

gede i praksissektoren.
De kommunale sundhedsudgifter dækker 

hovedsageligt medfinansiering af regionernes 
tilbud, men også i mindre grad indsatser i forbin-
delse med genoptræning og forebyggelse, som 
samlet set udgør knap 2¼ mia. kr. Den kommu-
nale sektor beskæftiger omkring 18.000 perso-
ner på sundhedsområdet.

Kommunernes betaling til regionerne samt re-
gionernes interne afregningssystem tager højde for 
aktivitetsbestemte ydelser, men afspejler ikke nød-
vendigvis kvaliteten af behandlingen, jf. boks II.3. 

Tabel II.2. Driftsudgifter til sundhed i regioner og kommuner 
 2007 2009 2011

 Mia. 2011-kr. 

Sygehuse 64,8 71,4 70,9
Almen praksis 7,8 8,3 8,4
Speciallæger 2,8 3,1 3,3
Tandlæger 1,5 1,5 1,5
Medicin 8,1 7,1 6,5
Terapeuter mv.1) 1,9 1,3 1,3
Administration mv. 2,6 2,7 2,7
Regionale udgifter  89,4 95,4 94,5
Kommunal medfinansiering 10,2 10,9 11,3
Øvrige udgifter 5,2 6,5 6,5
Kommunale udgifter 15,4 17,4 17,8

1)  Øvrige dækker over fysioterapeut, kiropraktiker, ergoterapeuter, psykologhjælp, laboratorier mv.
Anm.: P/L-korrektion. Tabellen viser driftsudgifter til sundhed i kommuner og regioner, som er mindre end de samlede offentlige 

sundhedsudgifter. De resterende udgifter indeholder blandt andet anlægsudgifter, statslige udgifter, militærhospitaler og 
forskning og udvikling.

Kilde: Danmarks Statistik.

Afregningssystemet i sundhedssystemet på tværs af sektorer, det vil sige internt mellem regionerne, mellem 
kommuner og regioner samt mellem regioner og private sygehuse, for sundhedsydelser skal medvirke til at 
sikre en rettidig og omkostningseffektiv behandling af høj kvalitet.

Der er i foråret 2012 nedsat et udvalg for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet, som skal gennemgå afreg-
ningssystemet inden for sundhedsområdet. Herunder skal udvalget undersøge mulighederne for at opgøre 
kvalitet i sundhedssektoren, øge kommunernes tilskyndelse til en effektiv forebyggelsesindsats, samt vur-
dere behovet for at justere incitamentsstrukturen, så den understøtter sammenhængende patientforløb og 
giver tilskyndelse til, at patienter færdigbehandles
Kilde: Kommissoriet for udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet.

Boks II.3. Økonomistyring i sundhedssystemet 



29

Hjemmeplejen
Hjemmeplejens formål er blandt andet at bidrage 
til en tryg alderdom for brugerne. Til dette for-
mål udbydes hjemmehjælp i form af praktisk 
hjælp og personlig pleje til ældre, som fortsat 
bor hjemme, og plejehjemspladser til ældre, som 
ikke er i stand til at bo i egen bolig længere. De 
samlede kommunale udgifter til ældrepleje og 
omsorg udgjorde godt 46 mia. kr. i 2011. Siden 
2009 er udgifterne faldet med knap 3 pct. på 
trods af, at antallet af borgere over 80 år er steget 
med 1 pct. i samme periode. 

Opgavefordelingen efter strukturreformen har medført, at en stadig større del af den forebyggende og gen-
optrænende sundhedsindsats for alle borgere er flyttet til den kommunale sektor. Kommunerne kalder det nu 
det nære sundhedsvæsen.

Det nære sundhedsområde skal bl.a. tage sig af en stigende gruppe borgere med kroniske sygdomme og psykia-
triske diagnoser. Dertil kommer, at accelererede patientforløb, kortere liggetider og et stigende antal ambulante 
behandlinger på sygehusene øger borgernes behov for pleje og behandling i eget hjem. Endeligt er der i det nære 
sundhedsområde fokus på øge den forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende indsats.

De nye opgaver stiller store krav til samarbejde og koordination mellem den kommunale og den re- 
gionale del af sundhedsvæsenet, så den enkelte borger ikke risikerer at falde mellem systemerne. Der er såle-
des behov for en større helhedstænkning mellem de forskellige dele af sundhedsvæsenet.

Et eksempel på helhedstænkning er etableringen af Psykiatriens Hus i Silkeborg, som er et samarbejde mel-
lem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland for at fremme den sociale og behandlingsmæssige indsats 
for borgere med sindslidelser. Psykiatriens Hus skal bidrage til at udvikle nye samarbejdsformer med henblik 
på at skabe helhed i indsatsen for den enkelte borger.

Konkret indeholder huset et kommunalt dagtilbud med bl.a. et ungeprojekt og tiltag til sundhedsfremme, 
bostøtte samt indgang til jobcentret mm. De regionale tilbud er bl.a. Lokalpsykiatrisk Center (med bl.a. psy-
koseteam og hjemmebehandlingsteam), Team for personlighedsforstyrrelser m.fl.

Derudover indeholder Psykiatriens Hus et Akut Døgntilbud, hvor regionen og kommunen har seks pladser 
hver samt en fælles døgntelefon. Udnyttelsesgraden af både de regionale og kommunale pladser i Akut 
Døgntilbud er 92 pct., mod de forventede 75 pct. Samtidig med oprettelsen af Psykiatriens Hus er antallet af 
indlæggelser på det psykiatriske hospital faldet med 21 pct. fra 2007 til 2010, og genindlæggelsesfrekvensen 
er i samme periode faldet med 17 pct.
Kilde: FOA.

Boks II.4. Det nære sundhedsområde og Psykiatriens Hus i Silkeborg

Dertil kommer, at hjemmeplejen er et led i 
den nære sundhedsindsats for alle borgere, det 
vil sige bl.a. gennem genoptræning efter syge-
husindlæggelser. Den nære sundhedsindsats har 
fået flere opgaver som led i strukturreformen, jf. 
boks II.4.

Knap 105.000 personer var beskæftiget in-
den for hjemmeplejen i 2011. Heraf udgjorde 
personalet inden for omsorg og pleje ca. 95.000, 
mens der var knap 10.000 beskæftiget inden for 
genoptræning og forebyggelse.
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II.3.2. Myndighedsservice
Et væsentligt element i den offentlige service er 
den kollektive service. Her er den offentlige myn-
dighedsudøvelse et centralt omdrejningspunkt, 
idet den skal bidrage til et trygt samfund, hvilket 
giver spiller politiet, kriminalforsorgen og dom-
stolene en vigtig rolle. Dertil kommer forsvaret, 
som dels skal hævde den danske suverænitet, dels 
kunne udføre internationale missioner i overens-
stemmelse med FN-resolutioner. Derudover bi-
drager statsadministrationen og kommunernes 
borgerservice også til myndighedsservicen.

Politi, kriminalforsorg og domstolene
Politi, kriminalforsorg og domstolene er rygra-
den i det danske retsvæsen, og skal sikre mod 
kriminalitet, værne om den enkeltes retssikker-
hed samt bidrage til, at borgere, som kommer ud 
af fængslet igen, kan begå sig samfundet. Til at 
udføre denne opgave var der i 2011 samlet set 
21.000 ansatte, hvoraf de 14.000 var politibe-
tjente, mens knap 3.000 var ansat ved kriminal-
forsorgen og de resterende ved domstolene, jf. 
figur II.9a.

De samlede udgifter til politi, kriminalfor-
sorg og domstole udgjorde i 2011 15 mia. kr., og 
heraf udgjorde udgifterne til politiet ca. 11 mia. 

kr., mens de resterende 4 mia. kr. var møntet på 
kriminalforsorg og domstole.
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Kilde: Danmarks Statistik.

Figur II.9a. Ansatte ved politi, kriminalforsorg og 
domstole, 1.000 fuldtidsbeskæftigede, 2011

Figur II.9b. Udgifter til politi, kriminalforsorg og 
domstole, mia. kr., 2011

Kriminalforsorgen har oplevet et væsentligt pres på ressourcerne de seneste ti år. Således har belægnings-
procenten på fængsler og arresthuse været stigende, og de fleste år ligget over maksimalmålsætningen på 92 
pct. (hhv. 95 pct. fra 2011). Belægningsprocenten var knap 98 pct. i 2011, og der er udsigt til en belægnings-
procent på ca. 97 pct. i 2012. Det indebærer, at der er fængsler med belægningsprocenter langt over 100 pct. 

Mellem 2001 og 2011 er antallet af indsatte steget fra godt 3.200 i 2001 til godt 4.000 personer i 2011, sva-
rende til 25 pct., og strafmassen (i form af idømte måneder) er steget med godt 50 pct. Til sammenligning er 
antallet af fængselsbetjente steget fra godt 2.500 til godt 2.600, svarende til 4 pct. I en rundspørge til fæng-
selsbetjentene i sjællandske arresthuse anfører 8 ud af 10, at den høje belægningsprocent betyder, at de ikke 
kan udføre deres arbejde tilfredsstillende.

En af problemstillingerne i kriminalforsorgen er den udbredte brug af alenevagter, det vil sige vagter, hvor 
der i vagtplanen kun er påsat en enkelt fængselsbetjent. Alenevagter udgør en øget sikkerhedsrisiko for både 

Boks II.5. Kriminalforsorgen

u
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Kilde: Danmarks Statistik.

Figur II.10a. Ansatte i forsvaret, 1.000 beskæf-
tigede, 2011

Figur II.10b. Udgifter til forsvaret, mia. kr., 
2011
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Forsvaret
Det danske forsvar varetager mange forskellig-
artede opgaver både i Danmark og uden for ri-
gets grænser. En væsentlig opgave er at hævde 
suveræniteten af de danske grænser. Dertil kom-
mer, at forsvaret – gennem Søværnets Operative 
Kommando (SOK) og redningshelikopterne – 
overvåger de danske farvande både for at hindre 

forureningsulykker og hjælpe nødstedte søfolk 
mv. En anden væsentlig opgave, som det danske 
forsvar har bidraget til i de senere år, er inter-
nationale missioner, fx i Afghanistan og Libyen. 
Til at løse disse opgaver er der 27.000 ansatte i 
forsvarets tre værn – hæren, flåden og flyvevåb-
net – og de samlede udgifter til forsvaret beløber 
sig til 24 mia. kr. i 2011, jf. figur II.10a og II.10b.

1) Antallet af ansatte inden for offentlig administration afhænger af opgørelsesmetode, fx om skoleledere er en 
del af den offentlige administration eller en del af undervisningssystemet. Fordelingen på sektorer er baseret på 
sektorfordelingen af offentlig administration inkl. forsvar, politi og retsvæsen korrigeret for, at forsvar, politi og 
retsvæsen ligger i staten. Staten inkluderer desuden sociale kasser og fonde og offentlige selskaber.

indsatte og personale, og de reducerer endvidere personalets muligheder for at opfylde deres opgaver i for-
hold til resocialisering af de indsatte.

Der er i november 2012 indgået en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen, hvor området tilføres i alt 1,7 mia. kr. 
over perioden 2013-2016. Midlerne går bl.a. til at oprette 200 nye pladser, at give bedre muligheder for opde-
ling af indsatte og øge fokus på resocialisering. Der er også udsigt til flere fængselsbetjente og en øget uddan-
nelsesindsats af både indsatte og ansatte. Aftalen er som udgangspunkt positiv, idet den tager hul på løsningen 
af flere af kriminalforsorgens udfordringer. Aftalen finansieres imidlertid bl.a. gennem effektivisering inden for 
området – herunder ”forbedret vagtplanlægning”, hvilket kan indebære flere alenevagter – ikke færre.
Kilde: Fængselsforbundet (2012a, b, c).

Offentlig administration
Den offentlige administration findes hovedsage-
ligt i statsligt og kommunalt regi, og kun i min-
dre grad i regionerne. Ifølge den registerbasere-
de arbejdsstyrkestatistik var der samlet set knap 

90.000 personer med hovedbeskæftigelse inden 
for offentlig administration i 2011, som skøns-
mæssigt kan fordeles med godt en fjerdedel i sta-
ten, ca. to tredjedele i kommunerne og knap 6 
pct. i regionerne1.
 

u
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På det administrative område har der længe været en tendens til at sammenlægge enheder med henblik på 
effektiviseringer, jf. bl.a. Finansministeriet (2007). Det er bl.a. sket i forbindelse med kommunesammen-
lægningerne i strukturreformen. Således vurderede strukturkommissionens i den afsluttende rapport, at stor-
driftsfordele kunne indebære besparelser på op mod 10 pct. af administrationsudgifterne. Houlberg (2012) 
viser dog, at kommunesammenlægningerne ikke ledte til besparelser de første 3 år efter reformen. Først i 
2011 er omkostningerne til administration pr. borger faldet lidt i forhold til niveauet i 2005 i de sammenlagte 
kommuner, hvilket bl.a. hænger sammen med betydelige omkostninger forbundet med selve sammenlægnin-
gen. Houlberg (2011) påpeger endvidere, at de forventede stordriftsfordele på det administrative område kan 
have været overvurderet i beslutningsgrundlaget for strukturreformen. 

På statens område er der løbende sket en samling af administrative funktioner i større fællesskaber for ek-
sempelvis Statens IT og Statens Administration, som bl.a. indeholder Økonomiservicecenteret (ØCS). Også 
på statens område har omstruktureringer og sammenlægninger givet anledning til problemer med varetagel-
sen af de administrative opgaver. Eksempelvis blev en stor del af statens regninger ikke betalt rettidigt kort 
efter sammenlægningen til Statens Administration.

Digitaliseringen af arbejdsgange har haft betydelig indflydelse på den offentlige administration. Digitalise-
ringen bør føre til hurtigere og mere effektiv sagsbehandling til gavn for brugere og medarbejdere, men de 
digitale løsninger har ikke altid udvist den forventede gevinst eller har haft betydelige opstartsvanskeligheder 
og forsinkelser. Listen over it-projekter, som forsinkes og koster mere, end budgetteret, er lang. I Finansmini-
steriet (2009) er fx en gennemgang af 15 større statslige it-projekter mellem 2001 og 2009, som bl.a. viser en 
gennemsnitlig budgetoverskridelse på 39 pct. og en gennemsnitlig forsinkelse af tidsplanen på 74 pct. Trods 
væsentlig fokus på området gennem de senere år, viser Version2 (2012) på baggrund af Digitaliseringsstyrel-
sens opgørelse af it-projekter i staten, at der på bare 9 måneder i 2012 er sket budgetoverskridelser for samlet 
knap ½ mia. kr. og forsinkelser i 20 af 56 projekter.

Også på det kommunale område har undersøgelser påvist, at der er udfordringer ved de digitale løsninger. 
En undersøgelse foretaget af Dwarf A/S viser bl.a. at næsten halvdelen af borgerne ønsker at benytte de 
kommunale internetbaserede selvbetjeningsværktøjer. Undersøgelsen viser dog også, at 2 ud 5, som forsøger 
at bruge selvbetjeningen ender med at kontakte kommunen på anden vis bl.a. ved personligt fremmøde, jf. 
Version2 (2011). Dertil kommer de regionale forsøg på at etablere de Elektroniske Patient Journaler.

Boks II.6. Sammenlægning og digitalisering

Den statslige administration er fokuseret 
omkring ministeriernes departementer og de for-
skellige styrelser, og den statslige administration 
kan dermed i høj grad karakteriseres som myn-
dighedsudøvende og regulerende. 

Den kommunale administration har dels en 
række understøttende opgaver, men inkluderer 
desuden borgervendte funktioner (fx borgerser-
vice og biblioteker). Kommunerne har desuden i 
2011 overtaget det fulde ansvar for beskæftigel-
sespolitikken i form af jobcentrene.

Det administrative område har gennem 
mange år været i fokus for en væsentlig effek-
tiviseringsindsats. Dette har bl.a. været en del 
af baggrunden for sammenlægningerne på det 
kommunale område i forbindelse med struktur-
reformen og gennem sammenlægninger af stats-
lige støttefunktioner som fx økonomistyring og 
IT. Det forventede effektiviseringspotentiale kan 
dog være vanskeligt at indfri, og det er ikke sik-
kert, at det sker, jf. boks II.6. 
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I november 2005 fusionerede de kommunale og statslige skatteforvaltninger til SKAT. Fusionen var en del 
af aftalekomplekset om strukturreformen. Ud over strukturomlægningerne i 2005, er der også udført større 
omlægninger i 2009, hvor SKAT bl.a. ændrede sig fra at være en geografisk model til en funktionsopdelt 
model, og i 2010, hvor SKAT fusionerede med Skatteministeriets departement.

Et væsentligt mål for den oprindelige fusion var at reducere ressourceforbruget. I 2005 havde SKAT ca. 
10.700 årsværk, og det skulle reduceres til ca. 6.400 årsværk i 2012, svarende til en reduktion på knap 40 pct. 
Det faktiske antal årsværk faldt fra 9.170 i 2006 til 6.321 i 2011, når der korrigeres for opgaveændringer. I 
2016 er der udsigt til 5.133 årsværk i SKAT, jf. HK/Stat (2011) og Finanslov 2013.

En effektiv skatteinddrivelse er en af SKAT’s kerneområder. De betydelige omstruktureringer har påvirket 
inddrivelsen af skatter, hvilket Rigsrevisionen har påpeget i flere omgange. Efter fusionen er de samlede 
restancer vokset markant fra ca. 50 mia. kr. i 2006 til knap 74 mia. kr. i 2011 (begge tal i 2009-priser). Det er 
en meget voldsom udvikling, og formentlig kan kun en mindre del af stigningen henføres til den økonomiske 
krise, jf. tabel A. 

Boks II.7. SKAT

Restancerne på skatte- og afgiftsområdet alene er steget fra ca. 35 mia. kr. i 2006 til 62 mia. kr. i 2011 ifølge Dan-
marks Statistik, og stigningen er sket på alle hovedområder. Den mest markante udvikling er sket på selskabsskat-
teområdet, hvor restancerne er næsten seksdoblet fra 2,5 mia. kr. i 2006 til 16,4 mia. kr. i 2011.

Som led i omstruktureringer, effektiviseringer og nye opgaver skal SKAT implementere flere nye it-systemer. 
It-udviklingsområdet har imidlertid været stærkt plaget af forsinkelser. Eksempler på for-sinkede systemer er 
”En Skattekonto” (EKKO), ”Et fælles inddrivelsessystem” (EFI) og ”Digitalt Motorregister” (DMR). For-
sinkelsen for DMR ventes at blive mindst 4½ år, mens forsinkelsen for EFI vil blive mindst 6 år. SKAT blev 
kompenseret for forsinkelserne i it-systemerne fra 2007-2010 med samlet set 1.065 årsværk. 

I forhold til de forventede effektivitetsgevinster af organisationsændringerne mv. konstaterer Rigs-revisio-
nen, at Skatteministeriet har haft betydelige vanskeligheder ved at nå de opstillede mål for effektiviseringer 
i 2010 og 2011.
Kilde: Rigsrevisionen (2012a, b).

Tabel A. De samlede restancer (ultimo året), mia. 2009-kr. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 50,1 51,7 60,2 66,9 70,9 73,6

Anm.: De samlede restancer inkluderer ud over restancer på skatte og afgiftsområdet bl.a. udestående krav i forbindelse med 
politi, licens og kommunale gebyrer og retsafgifter.

Kilde: Rigsrevisionen (2012b).

Et eksempel på en offentlig myndighedsfunk-
tion, som har gennemgået betydelige omstruk-
tureringer og har været underlagt markante krav 
om effektiviseringer siden midten af 00’erne er 
SKAT. En effektiv og velfungerende skatteop-

krævning er en forudsætning for finansieringen af 
den danske velfærdsmodel, og de betydelige per-
sonalereduktioner på området – både de allerede 
realiserede og de forventede – kan næppe undgå 
at indebære færre skatteindtægter, jf. boks II.7.
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den offentlige andel af den samlede beskæftigelse 
har de sidste godt 20 år ligget omkring 30 pct., sva-
rende til, at den offentlige beskæftigelse i store træk 
er vokset i takt med arbejdsstyrken, jf. figur II.11a.

II.4. Det offentlige arbejdsmarked
I 2011 var der godt 800.000 ansatte, som dagligt 
arbejdede i den offentlige sektor. Den nuværende 
offentlige beskæftigelse er højere, end i 1990, men 

Anm.: Offentlig beskæftigelse er opgjort eksklusive orlov og 
korrigeret for den tekniske effekt af strejken i 2. kvartal 
2008.

Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger.

Anm.: Data er fra 2. kvartal i året.
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og Finansmini-

steriets forhandlingsdatabase.

Figur II.11a. Udviklingen i den offentlige  
beskæftigelse

Figur II.11b. Udviklingen i den kommunale, 
regionale og statslige beskæftigelse, 1.000  
personer
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Den offentlige andel af beskæftigelsen har 
i kortere perioder afveget betydeligt fra 30 pct., 
hvilket dog hovedsageligt kan henføres til eks-
traordinære udsving i den private beskæftigelse. 
Eksempelvis faldt den offentlige beskæftigelses-
andel under den seneste højkonjunktur lige inden 
finanskrisen. Den offentlige beskæftigelse er ty-
pisk mindre konjunkturfølsom, end den private.

Af de godt 800.000 offentlig ansatte i 2012, ar-
bejder ca. 500.000 i kommunerne, ca. 130.000 ar-
bejder i regionerne og ca. 180.000 arbejder i staten, 
jf. figur II.11b. Den offentlige beskæftigelse ud-
gjorde ca. 750.000 årsværk. Heraf blev ca. 425.000 
årsværk udført i kommunerne, 120.000 årsværk i 
regionerne og godt 180.000 årsværk i staten.

Fra andet halvår 2008 og frem til 2. halvår 
2010 voksede den offentlige beskæftigelse kraf-
tigt, og i denne periode blev der godt 30.000 
flere offentligt ansatte. Størstedelen af beskæf-
tigelsesfremgang skete i kommuner og regioner, 
hvorimod den statslige beskæftigelse var stort 
set uændret i denne periode.

Genopretningsaftalen fra maj 2010 mellem 
den daværende VK-regering og Dansk Folke-
parti indebar nulvækst i det offentlige forbrug 
i 2011-2013. Siden 2. halvår 2010 har den of-
fentlige sektor oplevet markante besparelser, og 
således er der mellem 2. kvartal 2010 og 2. kvar-
tal 2012 blevet omkring 31.000 færre offentlige 
job. Det er især kommunerne, som er blevet ramt 
af besparelserne, og således er der siden andet 
halvår 2010 blevet godt 25.000 færre job i kom-
munerne, ca. 4.000 færre job i regionerne og næ-
sten uændret antal statslige job.

II.4.1. De offentlige ansattes sammensætning

Uddannelse
En større andel af medarbejderne i den offentlige 
sektor har en kompetencegivende uddannelse, 
end det er tilfældet for den private sektor. Dertil 
kommer, at det er de faglærte medarbejdere, der 
udgør den største andel af de uddannede i den 
private sektor, mens det er personer med videre-
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gående uddannelser, der dominerer i den offent-
lige sektor.

I de sidste knap 20 år har uddannelsesni-
veauet på arbejdsmarkedet generelt været sti-
gende. Det vil sige, at andelen af beskæftigede 
med en videregående uddannelse generelt er 
vokset, mens andelen af ufaglærte er faldet de 
sidste 20 år. For den offentlige sektor er ande-
len med en videregående uddannelse vokset med 

godt 13 pct.-point, mens andelen med en videre-
gående uddannelse i den private sektor er vokset 
med knap 9 pct.-point. På samme tid er ande-
len af ufaglærte medarbejdere faldet tilsvarende 
i begge sektorer, mens andelen af faglærte har 
været stort set stabil. Det betyder, at forskellen 
i uddannelsesniveauet mellem den offentlige og 
private sektor er steget gennem de sidste 20 år, jf. 
figur II.12a og II.12b.
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Figur II.12a. Den uddannelsesmæssige sam-
mensætning, privat sektor, pct. 

Figur II.12b. Den uddannelsesmæssige sam-
mensætning, offentlig sektor, pct.

Denne udvikling er blevet yderligere for-
stærket gennem de offentlige afskedigelser, som 
satte ind fra 2. kvartal 2010, hvor det primært er 
offentlig ansatte på OAO/LO-overenskomstom-
råder, som er blevet afskediget, jf. afsnit II.4.2.

Køn og alder
Der er klart ulige fordeling af mænd og kvinder 
blandt beskæftigede lønmodtagere i den offent-
lige og den private sektor. Ses på alle ansatte, er 
kønsfordelingen meget lige, idet der er 50,5 pct. 
mænd og 49,5 pct. kvinder. Kvinderne er dog 
i meget stor udstrækning ansat i den offentlige 
sektor, idet 68 pct. af alle offentligt beskæftigede 
er kvinder. I den private sektor ses det modsatte 
forhold, idet lidt over 62 pct. er mænd, jf. figur 
II.13a. I kommunerne og regionerne er der en 
betydelig overvægt af kvinder, mens fordelingen 
blandt statsansatte er mere lige, jf. figur II.13b.

De offentlige ansatte har i gennemsnit en hø-
jere alder, end de privatansatte, jf. figur II.14a. 
Det skyldes til dels, at de offentlige ansatte er æl-
dre, når deres karriere påbegyndes som følge af 
de mange med videregående uddannelser. Der-
udover er der en del privatansatte, som skifter til 
den offentlige sektor senere i deres karrierefor-
løb, fx ufaglærte, der opkvalificeres med en so-
cial- og sundhedsuddannelse eller håndværkere, 
der ansættes som pedel på en skole.

Der er ikke den store forskel i aldersforde-
lingen mellem de forskellige dele af den offent-
lige sektor. Det ses dog, at kommunerne har en 
relativt større andel af medarbejdere i 50’erne, 
at staten har den største andel over 60 år, mens 
regionerne har den største andel af medarbejdere 
mellem 25 og 40 år, jf. figur II.14b.

Forskellen i aldersfordelingen mellem den of-
fentlige og private sektor understreges af, at gen-
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i hele perioden ligget under den private, men der 
er sket en generel indsnævring i perioden. Den 
gennemsnitlige arbejdstid i den private sektor 
svinger med konjunkturerne, men højkonjunk-
turen kan også have fået flere svage grupper i 
privat beskæftigelse, hvilket kan have lagt en 
dæmper på udviklingen. I løbet af finanskrisen 
er det gennemsnitlige timetal dog faldet væsent-
ligt. For den offentlige sektor steg det ugentlige 
timetal frem mod krisen, om end særlige forhold 
omkring 2008 (strejke og efterfølgende pukkel i 
sundhedssystemet) kan have haft betydning, jf. 
figur II.15. 

nemsnitsalderen i den offentlige sektor er på ca. 
44 år mod knap 40 år i den private sektor. Dertil 
kommer, at andelen af beskæftigede i den offent-
lige sektor, som er over 50 år, i 2011 var omkring 
36 pct. mod lige under 25 pct. i den private sektor.

Gennemsnitlig arbejdstid  
og deltidsfrekvens
I 2000-2010 var den gennemsnitlige ugentlige 
arbejdstid i den offentlige sektor mellem 33½ 
og 35½ time om ugen, mens den gennemsnitlige 
arbejdstid i det private sektor lå mellem 35 og 
37 timer om ugen. Den offentlige arbejdstid har 
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Kilde: Danmarks Statistik.

Figur II.13a. Kønsfordeling, 2011, pct. Figur II.13b. Kønsfordeling, offentlige delsekto-
rer, 2011, pct.
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Figur II.14a. Aldersfordeling, 2011, pct. Figur II.14b. Aldersfordeling, offentlige delsek-
torer, 2011, pct.
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Ses på Danmarks Statistiks seneste tal for 
deltidsfrekvenser for den offentlige og private 
sektor, observeres ikke den store forskel mel-
lem de to sektorer, idet den offentlige sektor har 
omkring 22 pct. deltidsansatte, mens den private 
sektor har omkring 19 pct., jf. figur II.16a og 

II.16b. Det hører dog med til billedet, at skille-
linjen mellem heltid og deltid i den registerbase-
rede arbejdsstyrkestatistik går ved 30 timer pr. 
uge, hvilket indebærer, at figurerne ikke tæller 
den betydelige gruppe, der har mellem 30 og 36 
timer pr. uge, som deltidsbeskæftigede. 
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Figur II.15. Gennemsnitlig arbejdstid i timer pr. uge for private og offentlige beskæftigede 

Kilde: Danmarks Statistik, nationalregnskabet, samt egne beregninger.
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Figur II.16a. Andel over 25 år på heltid og del-
tid i den offentlige sektor, 2009-2011

Figur II.16b. Andel over 25 år på heltid og del-
tid i den private sektor, 2009-2011

Anm.: Heltid er her defineret som over 30 timer pr. uge, hvorfor opgørelsen kan afvige fra andre opgørelser.
Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger
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II.4.2. Overenskomstdækning  
for de offentlige ansatte
Størstedelen af de ca. 500.000 ansatte i kommu-
nerne var dækket af overenskomster på OAO/
LO-området, der dækker blandt andet over so-
cial- og sundhedspersonale, pædagogmedhjæl-
pere, dagplejere m.fl. (FOA), socialpædagoger 
(SL), kontorassistenter (HK) samt serviceper-

sonale m.fl. (3F). Den næststørste del af de 
kommunalt ansatte arbejder under overenskom-
ster på FTF’s område, hvilket fx dækker over 
skolelærere, socialrådgivere, sygeplejersker og 
børne- og ungdomspædagoger. Overenskom-
ster på Akademikerne (AC) område dækkede 
den mindste del af de ansatte i kommunerne, 
jf. tabel II.3.

Tabel II.3. Kommunalt ansatte, 2012

 Personer Andel i pct.

Beskæftigede i alt 520.000 100,0
OAO/LO grupper i alt 315.000 60,6
Social- og sundhedspersonale 105.000 20,2
Kontorpersonale 43.000 8,3
Pædagogmedhjælpere  39.000 7,5
Socialpædagoger  23.000 4,4
Dagplejere 15.000 2,9
Omsorgsmedhjælpere 14.000 2,7
Teknisk service 12.000 2,3
Specialarbejdere inkl. gartnere og brolæggere 11.000 2,1
Rengøringsassistenter 15.000 2,9
Husassistenter 6.000 1,2
Øvrige OAO/LO 32.000 6,2
FTF og Sundhedskartellets grupper i alt 175.000 33,7
Folkeskolelærere (inkl. ledere) 71.000 13,7
Børne- og ungdomspædagoger (inkl. ledere) 58.000 11,2
Sygeplejersker mv. (inkl. ledere) 28.000 5,4
Socialrådgivere 9.000 1,7
Øvrige FTF/SHK 9.000 1,7
AC grupper i alt 23.000 4,4
Akademikere 17.000 3,3
Øvrige AC 7.000 1,3
Øvrige 6.000 1,2

Anm.: Data er fra maj 2012 og afviger fra øvrige opgørelser fra Det Fælleskommunale Løndatakontor, da overenskomstdatabasen 
SBG 13-II bl.a. inkluderer de selvejende institutioner, ansatte ved privatbaner og havnefogeder.

Kilde: OAO på baggrund af FLD’s SBG 13-II.
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Mellem 2007 og 2010 voksede den kom-
munale beskæftigelse forholdsvist ens på de for-
skellige hovedområder. De kommunale bespa-
relser siden 2. kvartal 2010 har betydet, at der 
blevet afskediget mere end 25.000 kommunalt 

ansatte. Det er i høj grad ansatte på OAO/LO’s 
overenskomstområde, som er blevet afskediget, 
og i mindre grad ansatte på FTF’s område, mens 
AC’s område er gået frit, jf. figur II.17.
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Figur II.17. Kommunalt ansatte, fordelt på overenskomstområder, 1.000 personer

Anm.: Oplysningerne er fra juli måned i de pågældende år. Antallet af ansatte i juli er normalt lavere end for året som helhed 
sfa. sæsonvariation i beskæftigelsen.

Kilde: OAO på baggrund af Det Fælleskommunale Løndatakontor.

Størstedelen af de ca. 130.000 ansatte på 
det regionale område var ansat på FTF’s over-
enskomstområde, dækkende over fx sygeplejer-
sker og jordmødre, jf. tabel II.4. Den næststørste 
gruppe af ansatte i regionerne var på OAO/LO’s 
overenskomstområder, som dækker over so-

cial- og sundhedspersonale og portører (FOA), 
kontorpersonale og lægesekretærer (HK) samt 
servicepersonale (3F). Akademikernes (AC) 
overenskomstområde, som blandt andet dækker 
lægerne, er det mindste.
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Mellem 2007 og 2010 var den regionale be-
skæftigelse stort set uændret, men siden 2. kvartal 
2010 er den faldet. Der er primært blevet færre an-
satte på OAO/LO’s overenskomstområde, mens 
beskæftigelsen på både FTF’s overenskomst-
område og AC’s overenskomstområde er stort 
set uændret. Denne udvikling har også betydet, at 
hvor OAO/LO’s overenskomstområde var størst 
før 2010, så er det nu FTF’s overenskomstom-
råde, som er det største i regionerne, jf. figur II.18.

De knap godt 180.000 statsansatte er ganske 
jævnt fordelt mellem overenskomstområderne. I 
2012 er der flest ansatte på akademikernes over-

 Personer Andel i pct.

Beskæftigede i alt 131.000 100,0
OAO/LO grupper i alt 52.000 39,7
Social- og sundhedspersonale 15.000 11,5
Lægesekretærer 10.000 7,6
Kontorpersonale 7.000 5,3
Socialpædagoger 4.000 3,1
Omsorgsmedhjælpere 3.000 2,3
Rengøringsassistenter 3.000 2,3
Portører 3.000 2,3
Husassistenter 3.000 2,3
Serviceassistenter 3.000 2,3
Øvrige OAO/LO 3.000 2,3
FTF og Sundhedskartellets grupper i alt 56.000 42,7
Sygeplejersker mv. (inkl. ledere) 54.000 41,2
Øvrige FTF 2.000 1,5
AC grupper i alt 22.000 16,8
Læger 15.000 11,5
Akademikere 6.000 4,6
Øvrige AC 1.000 0,8
Øvrige 1.000 0,8

Anm.: Oplysningerne er fra maj 2012.
Kilde: OAO på baggrund af FLD’s SBG 13-II.

Tabel II.4. Regionalt ansatte, 2012

enskomstområde – godt 60.000 årsværk – mens 
OAO/LO’s og FTF’s overenskomstområder er 
næsten lige så store, med henholdsvis. 56.000 og 
58.000 årsværk, jf. tabel II.5.

OAO/LO-overenskomster på statens områ-
de dækker bl.a. over ansatte i kriminalforsorgen 
(Fængselsforbundet), specialarbejdere, gartnere 
og gravermedhjælpere (3F), kontorpersonale 
(HK) samt konstabler i forsvaret (HKKF). FTF’s 
største gruppe i staten er politiet, mens AC pri-
mært dækker akademikere i statsadministratio-
nen og undervisere på fx gymnasier og univer-
siteter.
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Figur II.18. Regionalt ansatte, fordelt på overenskomstområder, 1.000 personer

Anm.: Data er fra februar måned i de pågældende år.
Kilde: OAO på baggrund af Det Fælleskommunale Løndatakontor.

 Årsværk Andel i pct.

Beskæftigede i alt 184.000 100,0
OAO/LO grupper i alt 56.000 30,4
Kontorpersonale 23.000 12,5
Hærens konstabler og korporaler 4.000 2,2
Fængselsfunktionærer 3.000 1,6
Specialarbejdere, inkl. gartnere og gravere 6.000 3,3
Rengøringsassistenter 2.000 1,1
Øvrige OAO/LO 16.000 8,7
FTF og Sundshedskartellets grupper i alt 58.000 31,5
Politi 10.000 5,4
Øvrige FTF 48.000 26,1
AC grupper i alt 61.000 33,2
Magistre 15.000 8,2
Jurister og økonomer 13.000 7,1
Gymnasielærere 11.000 6,0
Øvrige AC 23.000 12,5
Øvrige 9.000 4,9

Anm.: Oplysningerne er fra maj 2012.
Kilde: OAO på baggrund af Finansministeriets forhandlingsdatabase.

Tabel II.5. Statsansatte, 2012
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Siden 2. kvartal af 2010 er det statslige om-
råde også blevet ramt af besparelser som følge af 
Genopretningspakken og finansieringen af Bolig-
Jobplanen2. Igen har det især betydet, at der er 

 

blevet færre ansatte på OAO/LO’s overenskomst-
område. Ansatte på FTF’s overenskomstområde er 
gået relativ fri, mens AC-området har oplevet med-
arbejdernedgang fra 2011 til 2012, jf. figur II.19.
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Figur II.19. Statsansatte, fordelt på overenskomstområder, 1.000 årsværk

Anm.: Oplysningerne stammer fra 2. kvartal i året.
Kilde: OAO på baggrund af Finansministeriets forhandlingsdatabase.

2) Bl.a. som følge af Aftale om effektiv administration er der med Finanslovsforslaget for 2013 budgetteret med 
en reduktion i den statslige beskæftigelse mellem 2012 og 2013 på knap 4.000 årsværk. 

II.4.3. Medarbejdersammensætning  
i de offentlige brancher 
De største offentlige delbrancher er sociale in-
stitutioner (bl.a. dagtilbud, plejehjem og sociale 
døgninstitutioner) og undervisning med hen-
holdsvis godt hver tredje og knap hver fjerde 
af de offentlige ansatte. Herefter kommer sund-
hedsvæsenet og den offentlige administration 
med henholdsvis hver femte og hver sjette of-
fentligt ansatte, og endelig er kultur og fritid den 
mindste offentlige delbranche med omkring hver 

tyvende. Som vist i afsnit II.3.1 er de offentligt 
ansatte ældre, end de privatansatte, og det er i 
høj grad kvinder, som finder ansættelse i kom-
muner og regioner, mens kønsfordelingen er 
mere lige i staten. I fordelingen på delbrancher 
genfindes dette, idet andelen af kvinder sund-
hedsvæsenet og de sociale institutioner – der er 
regionalt og kommunalt forankrede – er over 80 
pct., mens administrationen har en næsten lige 
kønsfordeling. Inden for undervisningssektoren 
er omkring 60 pct. kvinder. Aldersfordelingen 
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inden for de fire store offentlige delbrancher er 
relativt ensartet, med ca. halvdelen af medarbej-
derne mellem 30 og 50 år, og omkring 35 pct. 
over 50 år. De ansatte i de sociale institutioner 

er dog lidt yngre, idet 20 pct. i denne branche er 
under 30 år. Kultur og fritid, som er den mindste 
branche, skiller sig ud ved at have relativt få an-
satte mellem 30 og 50 år, jf. tabel II.6.

 Sundheds-  Offentlig Sociale Kultur og
 væsen Undervisning adm. mv.1 institutioner fritid2

     Beskæftigede  
I alt 171.200 218.200 145.700 338.200 47.800
  Pct. 
Andel 18,6 23,7 15,8 36,7 5,2
Køn     
Mænd 18,4 39,7 50,6 17,8 48,6
Kvinder 81,6 60,3 49,4 82,2 51,4
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Alder     
Under 30 år 12,6 14,1 16,0 20,1 37,2
30-49 år 50,4 49,0 48,6 46,8 34,8
Over 50 år 36,9 36,9 35,4 33,1 38,0
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Noter: 1) Offentlig administration inkluderer her forsvaret og politiet.
 2) Kultur og fritid indeholder også private virksomheder.
Anm.: Data er fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og kan afvige fra andre kilder.
Kilde: Danmarks Statistik.

Tabel II.6. Medarbejdersammensætning i offentlige delbrancher, 2011

Uddannelsessammensætningen varierer be-
tydeligt inden for de offentlige delbrancher, hvor 
sociale institutioner skiller sig ud blandt de store 
brancher ved, at næsten 30 pct. af de ansatte er 
ufaglærte. Ca. 20 pct. af de ansatte inden for un-
dervisning og administration er ufaglærte, mens 
kun 13 pct. er uden erhvervskompetencegivende 
uddannelse i sundhedssektoren. Omkring en 
tredjedel af medarbejderne inden for sociale 
institutioner og i administrationen er faglærte, 
hvilket hovedsageligt dækker social- og sund-
hedshjælpere og assistenter samt kontoruddan-
nede. 

De mellemlange videregående uddannelser 
dominerer med over 40 pct. af de ansatte i sund-
hedsvæsenet – fx sygeplejersker – og inden for 
undervisning – fx folkeskolelærere – men også i 
de sociale institutioner har 30 pct. af de ansatte 
en mellemlang videregående uddannelse. Det er 

bl.a. pædagoger og socialpædagoger i dag- og 
døgninstitutioner og sygeplejersker i hjemme-
plejen. Den administrative delbranche har som 
den eneste godt 10 pct. af medarbejderne med 
en kort videregående uddannelse, hvilket især 
findes i politiet og kriminalforsorgen, men også 
en del af it- og kontorpersonalet har korte vide-
regående uddannelser. Endelig er medarbejderne 
med lange videregående uddannelser koncentre-
ret inden for sundhedsvæsenet, undervisning og 
offentlig administration, jf. figur II.20.

Der er betydelige forskelle inden for de 
enkelte medarbejdergrupper i den kommunale 
sektor. Således er mere end 90 pct. af social- og 
sundhedspersonalet, dagplejerne, rengøringsas-
sistenterne, husassistenterne og sygeplejersker-
ne kvinder, mens det blot er tilfældet for 15-16 
pct. af det tekniske servicepersonale (tidligere 
betegnet pedeller på skoler) og specialarbejderne 
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mv., som især er beskæftiget inden for vej- og 
parkområdet, jf. tabel II.7. 

Dagplejere har med en gennemsnitlig ugent-
lig arbejdstid på 37 timer og en deltidsfrekvens 
på blot 1 pct. den længste arbejdstid blandt de 
viste medarbejdergrupper, men de er et særsyn. 
Deltidsbeskæftigelse er et udbredt fænomen 
i kommunerne. Mere end tre ud af fire rengø-
ringsassistenter i kommunerne arbejder således 
på fast deltid, og herudover er knap en tiendedel 
timelønnede. Rengøringsassistenterne har med 
26 ugentlige timer den næstkorteste arbejdstid 
blandt de viste grupper.

OAO/LO-grupperne i ældreplejen, det vil 
sige hovedsagelig social- og sundhedspersonale, 
omsorgsmedhjælpere og husassistenter, har alle 
en gennemsnitlig arbejdstid under 30 timer pr. 

uge, og blandt social- og sundhedspersonalet er 
næsten 6 ud af 10 på fast deltid, jf. figur II.21. 

Det tekniske servicepersonale og specialar-
bejderne skiller sig også ud på anden vis. Dels 
ved kun i mindre grad at være deltidsansatte, 
dels ved at mere end halvdelen af medarbejderne 
er over 50 år. Øvrige personalegrupper, hvor en 
betydelig del af medarbejderne er over 50 år, 
omfatter kontorpersonalet i den kommunale ad-
ministration, dagplejerne og rengøringsassisten-
terne, hvor mere end 40 pct. af medarbejderne er 
over 50 år, samt socialpædagogerne, folkeskole-
lærerne og de kommunalt ansatte sygeplejersker, 
hvor andelen ligger lige under 40 pct.

De ansatte i regionerne har ligeledes en høj 
grad af deltidsbeskæftigelse, og kvinder udgør 
en betydelig andel af medarbejderne. Gennem-
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Figur II.20. Uddannelsessammensætning i offentlige delbrancher, fordeling i pct., 2011

Anm. Jf. noter og anm. til tabel II.6.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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  Gns. arbejdstid Andel over 50 år Andel kvinder

     Timer pr. uge  Pct.
OAO/LO-grupper:      
 Social- og sundhedspersonale 29 35 92
 Kontor- og it-personale 33 44 81
 Pædagogmedhjælpere 27 18 74
 Socialpædagoger 33 39 76
 Dagplejere 37 43 99
 Omsorgsmedhjælpere 22 24 63
 Teknisk service 31 52 16
 Specialarbejdere mv. 35 53 15
 Rengøringsassistenter 26 46 90
 Husassistenter 29 50 92

Øvrige grupper:   
 Folkeskolelærere 34 39 69
 Børne- og ungdomspædagoger 34 34 83
 Sygeplejersker mv. 33 38 95
 Socialrådgivere 36 31 87
 Akademikere 35 25 63

Kommunalt ansatte i alt 32 37 77

Tabel II.7. Medarbejdergrupper i kommunerne, sammensætning

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger.

Ren-
gøring Omsorgs-

medhj.

SOSU
Pædagog-

medhj.

Hus-
ass.

Syge-
plejerske 

mv.

Børne- 
og ung-
doms

pædagog
Social-

pædagog

Kontor

Teknisk
service

Folke-
skole-
lærer Akade-

miker

Social-
rådgiver

Special-
arb. mv.

Dagplejer
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fast deltid (LO/OAO) Timelønnet (LO/OAO)
Fast deltid (FTF, AC, Sundhedskartellet) Timelønnet (FTF, AC, Sundhedskartellet)

Figur II.21 Andel deltidsbeskæftigede blandt kommunale medarbejdergrupper, pct.

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger.



46

snitligt er der i regionerne en lidt højere arbejds-
tid, end i kommunerne. Igen er der betydelige 
forskelle inden for medarbejdergrupperne. Såle-
des er det atter LO-grupperne, som har den re-
lativt korteste arbejdstid og i højest grad er del-
tidsansatte. Dog skiller portørerne sig ud, dels at 
have en meget høj andel mænd, dels ved at være 
fuldtidsansatte, jf. tabel II.8 og figur II.22.

Det er bemærkelsesværdigt, at 44 pct. af so-
cial- og sundhedspersonalet er over 50 år, hvilket 
er samme andel som lægerne. Også blandt kon-
torpersonalet, socialpædagogerne og service- og 

rengøringsassistenterne er betydelige andele af 
medarbejderne over 50 år. 

Inden for staten giver de tilgængelige op-
lysninger ikke mulighed for at afgøre graden 
af deltidsbeskæftigelse, men det kønsopdelte 
arbejdsmarked er også tydeligt her. Således er 
stort set alt rengøringspersonale, og fire ud af 
fem kontorassistenter kvinder, mens syv ud af 
ti fængselsfunktionærer, og ni ud af ti inden for 
politiet er mænd, jf. figur II.23b. Blandt statens 
medarbejdergrupper har flest over 50 år inden 
for 3F-områderne, jf. figur II.23a. 

  Gns. arbejdstid Andel over 50 år Andel kvinder

     Timer pr. uge  Pct.
OAO/LO-grupper:   
 Social- og sundhedspersonale 30 44 91
 Lægesekretærer 34 33 100
 Kontor- og it-personale 33 39 78
 Socialpædagoger 33 37 72
 Omsorgsmedarbejdere 26 25 51
 Rengøringsassistenter  30 37 88
 Sygehusportører 36 34 8
 Husassistenter 29 33 72
 Serviceassistenter 33 38 70

Øvrige grupper:   
 Sygeplejersker mv. 36 32 94
 Læger 36 44 49
 Akademikere 35 21 64

Regionalt ansatte i alt 32 36 80

Tabel II.8. Medarbejdergrupper i regionerne, sammensætning

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger.
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Figur II.22. Andel deltidsbeskæftigelse blandt regionale medarbejdergrupper

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger.
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Anm.: Oplysningerne er opgjort i årsværk og er opgjort for 1. kvartal 2012.
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Figur II.23a. Statsansatte medarbejdergrupper, 
andel over 50 år, pct.

Figur II.23b. Statsansatte medarbejdergrupper, 
andel over 50 år, pct. 
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II.4.4. Støttet beskæftigelse  
i den offentlige sektor
Af de godt 500.000 kommunalt beskæftigede 
var ca. 33.000 ansat på ekstraordinære vilkår – 
det vil sige fleksjobbere, personer i løntilskud el-
ler anden støttet beskæftigelse – i 1. halvår 2012, 
svarende til ca. 6½ pct. Knap 3.000 ud af de 
130.000 regionalt beskæftigede er ansat på eks-
traordinære vilkår, og i staten drejer det sig om 
ca. 4.000 ud af 180.000 årsværk. Både i regioner 
og stat udgør de ekstraordinært ansatte omkring 
2¼ pct., jf. tabel II.9.

Mellem 2007 og 2012 er andelen af offent-
lig ansatte på ekstraordinære vilkår steget. Det 
er især i kommunerne, at andelen af ekstraordi-
nært ansatte er vokset i denne periode. Således er 
andelen af ekstraordinært ansatte i kommunerne 
vokset med godt 50 pct., det vil sige fra 4½ pct. 
i 2007 til knap 7 pct. i 2012. I regionerne sås i 
perioden en mindre stigning i andelen af ekstra-
ordinært ansatte, mens andelen af ekstraordinært 
statsansatte var stort set uændret, jf. figur II.24.

Den betydelige brug af støttet beskæftigel-
se i den offentlige sektor skyldes blandt andet, 

 1. halvår 2012

Kommuner 33.100

Regioner 2.900

Stat  4.100

Tabel II.9. Antal ekstraordinært beskæftigede

Anm.: For kommuner og regioner er oplysningerne opgjort 
som antal beskæftigede i 1. halvår 2012, for staten er 
det opgjort i årsværk for 2. kvartal 2012. 

Kilde: Den Fælleskommunale Lønkontor og Finansministe-
riets forhandlingsdatabase.

 
3) Der er forskel på regelsættet for offentlig og privat løntilskud. Blandt de væsentlige forskelle er, at støtten til 
offentlige løntilskudsjob er 136 kr. pr. time (svarende til dagpengesatsen, når der korrigeres for arbejdsmar-
kedsbidrag) mod omkring 70 kr. pr. time for private løntilskudsjob. Derudover er merbeskæftigelseskravet ved 
løntilskudsjob i den offentlige sektor beregnet i forhold til den budgetterede beskæftigelse frem for den faktiske 
beskæftigelse i de seneste 12 måneder. Det indebærer, at det er muligt at oprette nye offentlige løntilskudsjob selv 
ved større fyringsrunder.

at reglerne pålægger offentlige institutioner at 
fremskaffe offentlige løntilskudspladser gennem 
fastlæggelse af kvoter. Dertil kommer, at der er 
en større tilskyndelse til at oprette offentlige end 
private løntilskudsjob3. Denne forskel er ufor-
ståelig, når det gang på gang er blevet dokumen-
teret, at offentlige løntilskudsjob ikke skaffer de 
arbejdsløse tættere på ordinær beskæftigelse, jf. 
bl.a. Rosholm og Svarer (2011).

Den offentlige sektor giver plads til 4 ud af 10 
fleksjob. Det vil sige 22.000 af de 52.000 fleksjob 
i 2012, hvilket overstiger den offentlige sektors 
andel af den samlede beskæftigelse. Antallet af 
fleksjob har været kraftigt stigende, men er stabi-
liseret de senere år. Der er ikke tegn på yderligere 
stigninger i antallet af fleksjob i den nære fremtid.

Fremadrettet må imidlertid påregnes, at an-
tallet af seniorjob i den kommunale sektor vil 
stige fra det nuværende relativt beskedne niveau 
på ca. 250 personer. På kort sigt ventes antallet 
af seniorjob således at stige som følge af det be-
tydelige antal ældre dagpengemodtagere, der op-
bruger dagpengeretten i starten af 2013.

De ekstraordinært ansatte i kommuner og 
regioner er koncentreret på relativt få med-
arbejdergrupper. Det er overordnet set OAO/
LO-faggrupper, som har mange ekstraordinært 
ansatte kolleger. Ca. 40 pct. af husassistenterne, 
næsten 30 pct. af det tekniske servicepersonale 
og omkring 25 pct. af handicapledsagerne var 
ansat med offentlig støtte i juni 2012. Andelen er 
mindre blandt pædagogmedhjælpere, social- og 
sundhedspersonale og kontorpersonale, men an-
tallet af ekstraordinært ansatte for hver af disse 
faggrupper er tæt på 5.000 personer, og tilsam-
men udgør de over 40 pct. af alle ekstraordinært 
ansatte i kommunerne, jf. tabel II.10.



49

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kommuner Regioner Staten

Figur II.24. Udviklingen i andelen af ekstraordinært ansatte i kommuner, regioner og stat, pct.

Anm.: For kommuner og regioner er oplysningerne opgjort i beskæftigede, for staten er det opgjort i årsværk.
Kilde: Det Fælleskommunale Lønkontor og Finansministeriets forhandlingsdatabase.

Tabel II.10. Faggrupper i kommuner med størst andel ekstraordinært ansatte, juni 2012

Anm.: Stillingskategorierne er sorteret efter andelen af ekstraordinært ansatte. Der er udeladt stillingskategorier med under 100 
ekstraordinært ansatte. 

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger.

  Ekstraordinært Andel af Andel af ekstra- 
  ansatte faggruppen ordinært ansatte

  Personer  Pct.
Husassistenter 2.341 39,9 7,2
Teknisk service 3.522 28,2 10,8
Handicapledsagere 751 24,9 2,3
Specialarbejdere inkl. gartnere mv. 1.384 13,5 4,3
Pædagogmedhjælpere 4.526 12,5 13,9
Ledende værkstedspersonale 160 12,3 0,5
Kontor- og it-personale 4.922 11,5 15,1
Håndværkere 192 8,5 0,6
Rengøringsassistenter (inkl. ufaglærte) 1.173 8,2 3,6
Omsorgsmedhjælpere 697 5,1 2,1
Social- og sundhedspersonale 4.726 4,6 14,5
Pædagoger i dagtilbud 1.783 3,4 5,5
Socialrådgivere 328 3,2 1,0
Pædagoger i døgninstitutioner 687 3,1 2,1
Sygeplejersker mv. 700 2,8 2,2
Folkeskolelærere  1.466 2,2 4,5

I alt ovenstående 29.358 7,0 90,2

I alt 32.552 6,5 100,0
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Så store andele af medarbejdere på ekstraor-
dinære vilkår er ikke omkostningsfrit for kvali-
teten af opgaveløsningen på de enkelte områder, 
jf. boks II.8. For flere medarbejdergrupper er an-
delen af støttet beskæftigelse ikke bare høj, men 
den er steget fra 2010 til 2012, jf. figur II.25. 

Blandt de ekstraordinært ansatte i regionerne 
genfindes flere af de dominerende stillingskate-

Figur II.25. Udvikling i andel støttet beskæftigelse i kommuner, udvalgte grupper, pct.
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Anm.: Data dækker 1. halvår af de pågældende år.
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger.

gorier fra kommunerne i form af bl.a. specialar-
bejdere, husassistenter og kontorpersonale samt 
rengøringsassistenter, jf. tabel II.11. Dertil kom-
mer, at servicemedarbejderne ved sygehusene 
også har en relativt høj andel ekstraordinært an-
satte. Servicemedarbejderne har flere funktioner 
og fungerer således både som køkkenassistenter, 
rengøringsassistenter og portører.

  Ekstraordinært Andel af Andel af ekstra- 
  ansatte faggruppen ordinært ansatte

  Personer  Pct.
Specialarbejdere inkl. gartnere mv. 43 12,3 1,6
Husassistenter 245 9,9 8,8
Kontorpersonale 518 7,6 18,7
Servicemedarbejdere ved sygehuse 116 6,1 4,2
Sygehusportører 101 3,9 3,6
Akademikere 174 2,9 6,3
Rengøringsassistenter 76 2,6 2,7
Lægesekretærer 207 2,2 7,5
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 48 1,6 1,7
Social- og sundhedspersonale 230 1,6 8,3
Sygeplejersker mv.  711 1,4 25,6
Pædagogisk personale døgninstitutioner 57 1,4 2,1

I alt ovenstående 2.526 2,4 91,1

I alt 2.772 2,1 100,0

Tabel II.11. Faggrupper i regioner med størst andel ekstraordinært ansatte, juni 2012

Anm.: Stillingskategorierne er sorteret efter andelen af ekstraordinært ansatte. Der er udeladt stillingskategorier med under 40 
ekstraordinært ansatte. 

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor og egne beregninger.
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Det tekniske servicepersonale og rengøringspersonalet er to medarbejdergrupper i kommunerne, som i høj 
grad oplever at møde kolleger, der er i støttet beskæftigelse. For rengøringspersonalets vedkommende udgør 
andelen af ekstraordinært ansatte ca. 8 pct., og den har været stigende siden 2008. Næsten tre ud af fire af 
ekstraordinært ansatte på rengøringsområdet er fleksjobbere, hvilket er en del over gennemsnittet, hvor 46 
pct. er fleksjobbere, jf. figur A.

De tekniske servicemedarbejdere arbejder i høj grad på skolerne og udfører mindre reparationer, vedligehol-
delse inde og ude, samt betjening af maskiner mv. De ekstraordinært ansatte tekniske servicemedarbejdere 
udgør næsten 30 pct. af medarbejdergruppen i kommunerne, og består i højere grad af personer i løntilskuds-
job mv., som må ventes at have forholdsvis korte ansættelser.

Kommunerne har tilsyneladende benyttet de understøttende servicefunktioner til at opfylde kvoter og regler 
i forhold til aktiveringsregler og i forhold til oprettelse af fleksjob. 

De høje andele af ekstraordinært ansatte i den tekniske service, særligt når de består af personer, som hyppigt 
udskiftes, og som derved ikke når at opdyrke erfaring på området, vil efter alt at dømme både indebære et 
fald i den leverede standard af arbejdet, og et prestigefald for stillingen, hvilket igen indebærer, at de erfarne 
og kvalificerede medarbejdere forlader området.

En mere fremsynet måde at udvikle og effektivisere de understøttende servicefunktioner i kommunerne kan 
findes i Nordfyns kommune, hvor servicemedarbejdere opkvalificeres gennem AMU-kurser til at udføre flere 
opgaver og dermed kan indgå i tværkommunale enheder, som sikrer ordentlige og rengjorte omgivelser på 
kommunens institutioner og kontorer.

Boks II.8. Ekstraordinært ansatte i teknisk service og rengøring 
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Anm.: Data dækker 1. halvår 2012 og er begrænset til kommunerne.
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Aftale- og forhandlingsmodellen er på det of-
fentlige område udviklet op igennem 1960’erne 
og 1970’erne, og beror i vid udstrækning på af-
talemodellen for det private område. Der er dog 
den grundlæggende forskel, at forhandlingsmo-
dellen på det offentlige område er skabt ovenfra. 
Sammenlignet med det private overenskomst-
område er det centrale niveau stærkere, og ar-
bejdspladsniveauet svagere. Endvidere er der på 
det offentlige område ikke nogen hovedaftaler 
med lønmodtagernes hovedorganisationer. Der-
imod er hovedaftalerne indgået direkte mellem 
de offentlige arbejdsgivere og faglige organisa-
tioner, der forhandles med. På det kommunale 
og regionale område er der aftaler mellem de 
enkelte fagforbund og forhandlingsfællesskaber 
samt Kommunernes Landsforening og Danske 
Regioner. På det statslige område repræsenterer 
Finansministeriet arbejdsgiversiden, og arbejds-
tagersiden repræsenteres af lønmodtagernes 
centralorganisationer, der omfatter Offentlige 
Ansattes Organisation stat (OAO/Stat), Stats- og 
Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab 
(SKAF) og AC.

Ved forhandlingerne på det statslige område 
forhandler Centralorganisationens Forhand-
lingsudvalg (CFU) på vegne af lønmodtagerne. 
Arbejdsgiversiden er repræsenteret ved Moder-
niseringsstyrelsen, jf. figur II.A. På det statslige 
område indgås der grundlæggende overens-
komster med de enkelte fagforbund. Overens-
komstaftalerne regulerer specifikke løn- og an-
sættelsesvilkår for de enkelte personalegrupper. 
Organisationsaftalerne suppleres af en fælles-
overenskomst med de enkelte centralorganisati-
oner, som regulerer løn- og ansættelsesvilkår for 
alle medarbejderne i kartellet. På det offentlige 
område afsluttes de statslige overenskomstfor-
handlinger som regel først.

Ved forhandlinger i kommunerne forhand-
ler lønmodtagerne gennem Kommunale Tjene-

stemænd og Overenskomstansatte (KTO) med 
47 medlemsorganisationer og Sundhedskartel-
let (SHK), som har 11 medlemsorganisationer. 
KTO består af Offentlige Ansattes Organisa-
tioner Kommunalt (OAO/K), som dækker LO- 
grupperne, FTF Kommunalt og Akademikernes 
Centralorganisation. Arbejdsgiversiden repræ-
senteres af Kommunernes Landsforening (KL). 
På det regionale område forhandler lønmodta-
gerne også gennem Sundhedskartellet (SHK) og 
Kommunale Tjenestemænd og overenskomstan-
satte (KTO). Danske regioner er de egentlige ar-
bejdsgivere, men da regionerne ikke kan udskri-
ve skatter og er afhængige af størrelsen på deres 
bloktilskud fra staten, koordineres forhandlin-
gerne i Regionernes Lønnings- og Takstnævn 
(RLTN), hvori staten har vetoret. 

Lønreguleringsordningen mellem  
den offentlige og private sektor
Siden slutningen af 80’erne har den nuværende 
reguleringsordning mellem lønudviklingen i den 
private og offentlige sektor eksisteret i sin nuvæ-
rende form. Formålet med reguleringsordningen 
er at sikre en relativt ensartede lønudvikling på 
det offentlige og private arbejdsmarked. 

Rent teknisk bevirker reguleringsordninger-
ne, at hvis de ansatte i den private sektor har en 
stærkere lønudvikling, end medarbejdere i den 
offentlige sektor, bliver 80 pct. af forskellen ud-
lignet i det følgende år. Omvendt gælder det, at 
hvis de offentligt ansatte i et år har haft større 
stigninger, end privatansatte, vil der blive taget 
højde for denne merstigning i det følgende års 
lønregulering. Det sidste var tilfældet ved de of-
fentlige overenskomstforhandlinger i 2011.

Bilag 1. Kort om aftale- og forhandlingsmodellen  
på det offentlige arbejdsmarked
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Figur II.A. Forhandlingsparter ved offentlige overenskomstforhandlinger
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III.1. Indledning
Kompetenceudvikling er en hjørnesten for at øge 
effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor. Med-
arbejdere og ledere skal kontinuerligt tilbydes ud-
dannelse og efteruddannelse, der kan gøre dem i 
stand til at forny og udvikle sektorens tilbud, ar-
bejdsmetoderne og -kulturen samt arbejdsmiljøet. 

Heldigvis er der gode traditioner for at aner-
kende efter- og videreuddannelse som udvikling 
og fastholdelsesredskab i den offentlige sektor. 
De gode traditioner trænger imidlertid til at blive 
bredt ud til en større gruppe af medarbejdere, for 
at de nye ledelsestanker og -idéer kan få medløb 
blandt alle ansatte.

Der skal uddannes et tilstrækkeligt antal 
medarbejdere til at sikre en kvalificeret beman-
ding inden for de centrale velfærdsområder så 
som sundhed og sygehuse, ældrepleje, undervis-
ning og tilbud til børn, herunder også børn og 
unge med særlige udfordringer og mennesker 
med brug for livsvarig støtte. Det gælder på alle 
de områder, hvor den offentlige sektor efterspør-
ger faguddannet arbejdskraft, at sektoren også 
må påtage sig den uddannelsesopgave, der kan 
sikre borgerne en kvalificeret behandling og ser-
vice. Særligt ses et behov for at iværksætte en 
selvstændig socialpædagogisk uddannelse. Vur-
deringen er, at en enhedsuddannelse til pædagog 
ikke kan rumme den faglighed, der efterspørges 
på arbejdsmarkedet.

Det er veldokumenteret, at anvendelsen af 
faguddannet arbejdskraft medfører større kvali-
tet i opgaveløsningen, og det må derfor antages, 
at der er flere arbejdsområder, som gennem at 
blive uddannelsesdækket vil kunne levere både 
bedre kvalitet, samt en større effektivitet i opga-
veløsningen. 

	
III.2. Medarbejderne efterspørger  
udfordringer og bedre ledelse
Den offentlige sektor er kendetegnet ved medar-
bejdere med en høj faglig identitet og standard, 
der er med til at sikre, at den offentlige service 
kan stå mål med de forventninger borgere og po-
litikere har til sektoren. Tilsvarende er det også 
kendetegnende for medarbejderne i den offentlige 
sektor, at de i høj grad er indstillet på at bidrage til 
den fremtidige opgaveløsning, jf. figur III.1. 

Figur III.1 viser, at 85 pct. af LO-medlem-
merne tilkendegiver, at de er parate til at vare-
tage mere krævende opgaver, hvilket indike-
rer, at der er vilje og ressourcer til stede blandt 
medarbejderne, som i meget højere grad kunne 
udnyttes til at kvalificere opgaveløsningen i den 
offentlige sektor.

Kapitel III. Kompetenceudvikling i offentlig sektor
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I mindre grad
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Figur III.1. Grad af lyst til at varetage mere kræ-
vende eller udfordrende arbejdsopgaver, pct.

Anm.: Spørgsmål: ”I hvilken grad har du lyst til at varetage 
opgaver på din arbejdsplads, som er mere krævende 
eller udfordrende end dem, du varetager i dag, hvis du 
får den fornødne vejledning/uddannelse/supervision?”.

Kilde: TNS Gallup for LO.
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Adspurgt om årsagerne til manglende tilbud 
af mere krævende eller udfordrende opgaver, 
angiver 47 pct., at deres ledere ikke prioriterer 

spørgsmålet om opgavedelingen mellem med-
arbejderne og medarbejdergrupperne, jf. figur 
III.2. 
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Figur III.2. Årsager til manglende tilbud af mere krævende eller udfordrende opgaver, pct.

Anm.: Spørgsmål: ”Hvilke forhold mener du i størst grad medvirker til, at du i mindre grad/slet ikke tilbydes de mere krævende 
eller udfordrende opgaver?”. 

Kilde: TNS Gallup for LO.

41 pct. angiver manglende tid som årsag til, 
at de ikke tilbydes mere krævende eller udfor-
drende arbejdsopgaver. En tredjedel mener, at 
deres faggruppe overses i opgavefordelingen på 
arbejdspladsen. 

For LO-lønmodtagernes vedkommende er 
der altså grund til at antage, at de på samme tid 

er meget villige til at bidrage til at tage et mere 
ansvarsfuldt og krævende job på sig, hvis de får 
den nødvendige hjælp og uddannelse til det, og 
at de har forventninger om bedre prioriteringer 
fra ledelsen, når der er mulighed for at få mere 
udfordrende arbejdsopgaver.  
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III.3. Manglende jobglidning  
fortrænger LO-lønmodtagerne
LO’s undersøgelse afdækker, at der tilsyneladen-
de er ved at blive skabt en kløft mellem nogle 
LO-medarbejdergrupper i den offentlige sektor 

og de politikere og administratorer, der skal få 
sektoren til at hænge sammen på længere sigt. 
Fx har der gennem de seneste år har været en 
kontinuerlig reduktion af social- og sundhedsas-
sistenter og portører i regionerne, jf. figur III.3.

Figur III.3. Udviklingen i sosu-personale og sygeplejersker ansat i regionerne, personer

Anm.: Egen sæsonkorrektion.
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor.

Sammenholdt med LO-lønmodtagernes egne 
forventninger til udviklingen i jobbet er det mu-
ligt, at man overser nogle udviklingsmuligheder 
for både den offentlige sektor og for de ansatte. 
Der er særligt et overset potentiale blandt de re- 
gionalt ansatte, hvor 88 pct. svarer, at de ”i høj 
grad” eller ”i nogen grad” har lyst til mere kræven-
de og udfordrende arbejdsopgaver, jf. figur III.4. 

Det indikerer, at der er mulighed for, at store 
dele af social- og sundhedsassistenterne kunne 
bidrage til at udvikle sektoren, aflaste andre 
medarbejdergrupper og udvikle deres egne kom-
petencer.

En tilsvarende tendens som for sosu-perso-
nalet i regionerne kan også være på vej inden for 
det kommunale område, hvor HK’erne de sene-
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ste år har oplevet en kraftig reduktion i antallet 
af stillinger, jf. figur III.5.

Nedgangen i det administrative personale 
samtidig med, at andre faggrupper beklager 
mængden af dokumentationsopgaver, giver an-
ledning til overvejelser om, hvorvidt de rette op-
gaver løses af de bedst kvalificerede fagpersoner. 
Der er sket et fald i antallet af ordinære kontorjob 
og lægesekretærer de seneste år, men spørgsmå-
let er, om det har medført, at andre faggrupper 
så som lærere, pædagoger og sundhedspersonale 
har fået mere administrativt arbejde. For at sikre 
en god kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen 
skal opgaverne løses af de kompetente personer 
– det vil sige den faguddannede person. Fx skal 
pædagogen sørge for børnene og ikke bruge tid 
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Figur III.4. Grad af lyst til at varetage mere krævende eller udfordrende arbejdsopgaver fordelt på 
placeringen af respondenternes arbejdsplads 

Figur III.5. Udviklingen i HK- og AC-stillinger på det kommunale område

Anm.: Spørgsmål: ”I hvilken grad har du lyst til at varetage opgaver på din arbejdsplads, som er mere krævende eller udfor-
drende end dem, du varetager i dag, hvis du får den fornødne vejledning/efteruddannelse/supervision?”. 

Kilde: TNS Gallup for LO.

Anm.: Egen sæsonkorrektion.
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor.
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på administration, der er HK’ernes kompetence.
Også på det statslige område kan en tilsva-

rende udvikling genfindes, jf. figur III.6. Her er 
det ikke hensigtsmæssigt at bruge fagprofessio-
nelle læger, forskere, politifolk og dommere til 
at udføre administrativt arbejde, som HK’erne 
kunne have taget sig af. 

I en tidligere kampagne har HK fx slået til 

lyd for, at man kan forkorte sagsbehandlingsti-
derne ved domstolene ved, at retssekretærerne 
aflaster dommerne. Aflastningen kan blandt an-
det bestå i støttefunktioner, hvor HK’erne for-
bereder retssagerne i yderligere omfang, end 
det sker i dag, herunder afholder telefonmøder 
i civile sager. Dommerne får derved mere tid til 
deres egentlige arbejde med at afsige domme.

Figur III.6. Udviklingen i HK- og AC-stillinger på det statslige område, årsværk

Anm.: Oplysningerne er for 2. kvartal i året.
Kilde: Finansministeriets forhandlingsdatabase.
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Folkeskolen lægger stadig mere vægt på en inkluderende pædagogik og undervisning, hvor flere elever kan 
rummes i folkeskolens almindelige undervisning. Der laves for indeværende flere forsøg med heldags- og 
helhedsskoler for at styrke de faglige og sociale kvalifikationer hos eleverne, og regeringens kommende 
reform af folkeskolen forventes at understøtte principperne om den mere inkluderende folkeskole med flere 
undervisningstimer. Samtidig er der behov for at sætte fokus på den enkelte elevs trivsel.

Siden 2009 har der været forsøg med undervisningsassistenter i folkeskolen, hvor 73 skoler var deltagere. For-
søget er under evaluering, men resultaterne er så positive, at mange flere skoler siden hen har taget idéen op.

I Holstebro har man etableret forsøget ”Skoleassistent – ekstra vitaminer til undervisningen”. Forsøget har 
betydet, at man har haft undervisningsassistenter i indskolingen på fem af kommunens skoler siden 2010. 
Undervisningsassistenterne har haft forskellige baggrunde, bl.a. som pædagogisk assistent, pædagogmed-
hjælper, erhvervserfaring fra industrien, køkkensælger og laborant. I kommunens evaluering fremkommer 

Boks III.1. LO-lønmodtagere i nye jobfunktioner, undervisningsassistenter

u
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III.4. Det dobbelte uddannelsesløft
Siden trepartsaftalen om voksen- og efteruddan-
nelse fra marts 2006, trepartsaftalen om styrket 
kompetenceudvikling i den offentlige sektor fra 
2007 og de efterfølgende politiske forlig er der 
indtil foråret 2010 sket en relativ gunstig udvik-
ling i de forskellige uddannelsesprogrammer, 
der er skabt til at løfte de voksne på arbejdsmar-
kedet. 

Der har på trods heraf været tale om en ud-
vikling, som desværre langt fra har vist sig til-
strækkelig i forhold til den omfattende opkvali-
ficering af arbejdsstyrken, der er brug for. Denne 
udvikling er desværre blevet yderligere forringet 
som følge af de politiske indgreb og besparelser, 
der blev gennemført inden for voksen- og efter-
uddannelsesområdet af VK-regeringen i 20114.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i 
2010 skønnet, at der i 2020 kommer til at mang-
le 30.000 faglærte og 50.000 med korte videre- 
gående uddannelser på det danske arbejdsmar-
ked, mens der vil være et overskud af ufaglært 
arbejdskraft på 104.000 personer, jf. tabel III.15,6.

Der forventes derudover et stort underskud 
på 80.000 med mellemlang videregående uddan-
nelse i 2020. Den offentlige sektors beskæftigel-
se udgør knap ⅓ af arbejdsmarkedet, og derfor er 
 

det meget vigtigt, at den offentlige sektor delta-
ger aktivt i uddannelsesløftet.

Den offentlige sektor bør helt naturligt have 
ansvaret for at sikre arbejdskraften til egne ræk-
ker. Moderniseringen af den offentlige sektor – 
stat, kommuner og regioner – skal bæres af med-
arbejdernes faglighed og ansvarlighed.  

Den offentlige sektor skal påtage sig et ud-
dannelsesansvar og både sikre, at der er kvalifi-
ceret arbejdskraft til rådighed, når den efterspør-
ges, og bidrage til at sikre et kompetenceløft for 
alle. For LO-lønmodtagerne betyder det, at alle 
skal have mulighed for at blive løftet et trin:
	Enten fra ufaglært til faglært 
	Eller fra faglært til videregående niveau7

	Derudover skal personer med videregående 
uddannelse have bedre mulighed for at tage 
supplerende kurser og uddannelse, så deres 
kompetencer udvikles og vedligeholdes. 

Uddannelse og tilrettelæggelse af uddannelse skal 
fortsat være et centralt partsanliggende. Det gæl-
der inden for den offentlige sektor lige fra sam-
arbejdet mellem regeringen og arbejdsmarkedets 
parter centralt, samt samarbejdet på arbejdsplads-
niveau, hvor den fælles indsats for at sikre syste-
matisk og strategisk kompetenceudvikling skal 
styrkes. Et mere forpligtende partssamarbejde på 

det bl.a., at alle parter ser det som en fordel, at undervisningsassistenten kommer med en anden baggrund, 
end læreren. 

Generelt vurderes undervisningsassistenterne at have en god indflydelse på undervisningsmiljøet og deres 
tilstedeværelse muliggør, at lærerne kan gennemføre undervisning, hvor eleverne skal være mere selvhjulp-
ne, eksempelvis gruppearbejde og arbejde ved computere. Det frigør også ressourcer til, at læreren i højere 
grad kan hjælpe de svagere elever med at forstå stoffet, og dermed til at gøre en bredere inklusion mulig.

Der vil altså i høj grad være muligt at omskole medarbejdere fra andre sektorer til at understøtte en styrket 
faglig og inkluderende undervisning i folkeskolen. Det vil give ekstra mulighed for at understøtte undervis-
ningen og lærerne, hvis assistenterne tilbydes en pædagogisk assistentuddannelse som supplement til deres 
erfaringer fra arbejdslivet.

u

4) Genopretningspakken 2010 fjernede 489 mio. fra VEU og GVU-områderne.
5) Kilde: AE Økonomiske Tendenser, april 2011.
6) Analysen er under opdatering (oktober 2012), men tilbagetrækningsreformen har formentlig betydet, at ubalancen 
er forværret, hvilket gør behovet for at løfte de ufaglærte og faglærte til højere niveauer er steget.
7) Der er desuden en række ufaglærte med gymnasialt niveau, der også skal tænkes ind i et forløb, fx til KVU-niveau.
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arbejdspladsniveau kan blandt andet ske gennem 
inddragelse af tillidsrepræsentanter/medarbejder-
repræsentanter som uddannelsesambassadører el-
ler i den strategiske planlægning af uddannelses-
indsatsen på arbejdspladsen.

I forhold til opkvalificering af den ufaglærte 
arbejdskraft i den offentlige sektor er der rigtig 
gode erfaringer med, at løftet sker ved at bruge 
den grundlæggende voksenuddannelse (GVU). 
Der må derfor arbejdes for, at uddannelsen ud-

vikles, og at de barrierer der kan være for, at flere 
gennemfører en GVU fjernes.

Der bør også arbejdes videre med de gode er-
faringer, der er gjort med jobrotation, hvor den of-
fentlige sektor har gået forrest i udviklingen af kva-
lificerende forløb. Det har givet gevinst for både de 
ansatte, der har fået øget deres kompetencer, og de, 
der pt. ikke er på arbejdsmarkedet, som opnår en 
både en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og 
et kompetenceløft gennem rotationsordningerne. 

   Efterspørgsels-    
  Mangel (-) / bestemt Udbudsbestemt
 Arbejdsstyrke Overskud (+) Beskæftigelse  Beskæftigelse
 2020 (B-A) (A) (B)

 1.000 personer Ændring i 1.000 personer 
Ufaglærte 645  104 -213 -109
Gymnasiale 349  79 -2 77
Faglærte 932  -30 9 -21
KVU 169  -50 57 6
MVU 498  -81 124 42
LVU 315  -21 97 76

I alt 2.909  0 71 71

Tabel III.1. Fremskrivning af arbejdskraftbalancen til 2020

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2011).

Den grundlæggende voksenuddannelse (GVU) er en individuel tilrettelagt uddannelse, som giver kompe-
tence, der svarer til en erhvervsuddannelse. Den bruges derfor ofte som uddannelse af ufaglærte til faglært 
niveau. Den er målrettet personer over 25 år med arbejdsmarkedserfaring. GVU er hovedsagelig en skole-
baseret uddannelse, der gennemføres på baggrund af en individuel uddannelsesplan. Et GVU-forløb kan 
sammensættes af skoleforløb fra erhvervsuddannelserne, AMU, enkeltfag inden for voksenuddannelserne 
og værkstedstræning. 

Siden 2007 har det været muligt at etablere særlige jobrotationsordninger, når allerede ansatte tilbydes ud-
dannelse til eksempelvis pædagogisk assistent. En jobrotationsordning går ud på, at der i forbindelse med 
allerede ansattes uddannelsesforløb, rekrutteres ledige, som indgår som vikarer, mens den ansatte er fravæ-
rende på grund af uddannelse. Jobrotation er derfor en oplagt mulighed for at forene opkvalificering med at 
skabe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Boks III.2. GVU og jobrotation
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III.5. Karrierevejen skal  
være gennemskuelig
Den offentlige sektor står for ca. 40 pct. af prak-
tikpladserne på erhvervsuddannelserne8. Inden 
for visse dele af sektoren står det offentlige9 for 
tæt på 100 pct. af uddannelsesaftalerne. Det gæl-
der eksempelvis social- og sundhedsuddannel-
serne og den pædagogiske assistentuddannelse. 

Ved trepartsaftalen fra 2007 mellem den da-
værende regering, KL, Danske Regioner, LO og 
AC blev der aftalt et fast årligt antal praktikplad-
ser frem til 2015, jf. tabel III.2. 

Ud over den aftalte stigning som følge af di-
mensioneringen i trepartsaftalen, hvor der i øv-
rigt blev udtrykt mål om frit optag på social- og 
sundhedsuddannelserne, blev der indgået en af-
tale med kommuner og regioner om, at der skul-
le indgås 1.650 ekstra uddannelsespladser inden 
for erhvervsuddannelserne og EGU i 2010. Af-
talen blev forhøjet med 300 pladser i 2011, og 
de 1.950 pladser blev videreført i finansloven 
for 2012. Der er ikke for indeværende indgået 

aftaler med måltal fremover. Samlet set har stat, 
kommuner og regioner levet op til de måltal, der 
har været de seneste år. I 2010 og 2011 er der 
endda taget initiativer, der har skabt flere plad-
ser, end aftalt10. 

Den offentlige sektor er dog aftager af et 
langt bredere spektrum af uddannede, og er na-
turligvis også forpligtet til at uddanne medarbej-
dere inden for bl.a. kontor- og håndværksfagene.

I den nuværende situation med mangel på 
uddannelsespladser er det vigtigt, at det offentli-
ge fastholder at opfylde aftalerne, så det samlede 
antal praktikpladser ikke blot opretholdes, men 
også på sigt kan udvides, så flest mulige unge 
kan få en ungdomsuddannelse. Det er endvidere 
vigtigt, at udbuddet af ungdomsuddannelser bi-
drager til at løfte uddannelsesniveauet i den of-
fentlige sektor. Det må derfor vurderes, om der 
er grundlag for at uddannelsesdække flere områ-
der ved bl.a. at etablere erhvervsuddannelser in-
den for områder såsom bade- og idrætsområdet 
og redder/beredskabsområdet.

Tabel III.2. Den aftalte stigning i dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne og den pæda-
gogiske assistentuddannelse i forhold til 2007

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Uddannelsespladser
Social- og sundheds- 
uddannelserne        
• Dimensionering i alt  11.005 11.655 12.024 12.112 12.112 12.112 12.112 12.112
• Årlig stigning ift. 2007  200 850 1.219 1.307 1.307 1.307 1.307 1.307
Pædagogisk assistent- 
uddannelse        
• Dimensionering i alt  600 1.050 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592
• Årlig stigning ift. 2007  200 650 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192

8) Forslagspapir: Praktikpladser i det offentlige. Undervisningsministeriet, 4. oktober 2012.
9) Eller private på vegne af en offentlig myndighed.
10) Foreløbige tal for 2012 viser, at der pr. 30. juni var indgået henholdsvis 47 pct. (kommunerne), 41 pct. (re-
gionerne) og 102 pct. (staten) af de aftalte uddannelsespladser.
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Sammenhæng og transparens  
i uddannelses- og karrieremulighederne
Lederne i den offentlige sektor skal tilskyndes 
til og tage ansvar for at gennemføre systematisk 
kompetenceudvikling og uddannelsesplanlæg-
ning forankret i SU- og MED-udvalgene. 

Voksen- og efteruddannelsessystemet skal 
indrettes, så det bedst muligt giver mening for 
de ansatte og de ledige inden for sektoren. Der 
skal være tydelige uddannelses- og karriereveje 

for de voksne i den offentlige sektor. Sammen-
hængen i voksen- og efteruddannelsessystemet 
skal styrkes, så der sikres en bedre adgang fra det 
ene niveau til det næste.  

Ligesom det er tilfældet på ungdomsuddan-
nelsesområdet, er der også behov for, at der på 
områder, der ikke er uddannelsesdækkede, sker 
en udvikling af uddannelsestilbuddene, så der 
gives uddannelsesmuligheder, som kan indgå i 
et samlet opkvalificeringsforløb.

Individuel kompetenceafklaring skal give et reelt billede af de kompetencer, som den enkelte har opnået gen-
nem sit job, den læring, der pågår på arbejdspladsen og gennem uddannelsessystemet. 

Hvis de ansatte motiveres til fortsat at løfte sig uddannelsesmæssigt, kan behovet for arbejdskraft i stat, kom-
muner og regioner sikres. Dette kan ske ved, at mulighederne for at opkvalificere sig fra såvel ufaglært som 
faglært niveau til et videregående uddannelsesniveau, og ved at forbedre uddannelsesmulighederne for de, 
der allerede har et videregående uddannelsesniveau, særligt gennem VVU- og diplomuddannelser, forbedres 
gennem et mere fleksibelt og sammenhængende system. En stadig udvikling af jobrotationsordningen, som 
kan være et nyttigt redskab i den forbindelse. 

Efteruddannelse er en mulighed for den enkelte til på kort tid at ajourføre sig inden for sit fagområde. 
Efteruddannelse kan også anvendes som metode til at løfte sig fra et niveau til det næste niveau. Gennem 
deltagelse i efteruddannelse kan man fx bruge kompetencepakker og anvendelse af Individuel Kompetence-
vurdering (IKV) til at opkvalificere sig til et nyt uddannelsesniveau.

Individuel Kompetencevurdering er et centralt redskab, som gør det muligt for den enkelte at få dokumen-
teret de kompetencer, som er erhvervet på en konkret arbejdsplads til brug for videre uddannelse og/eller 
jobskifte. Kombineret med mere fleksible meritregler kan efteruddannelse og opkvalificering blive til at 
overskue såvel fagligt og tidsmæssigt som økonomisk for den enkelte. Det betyder, at uddannelsesressour-
cerne kan anvendes målrettet.

Vejledningsindsatsen kan bruges strategisk, hvis den målrettes det dobbelte uddannelsesløft. Det kræver et 
veludbygget vejledningssystem for vok-sne, som kan vejlede med afsæt i et jobsigte, og med udgangspunkt 
i den enkeltes kompetencer.

Vejledning og rådgivning af voksne skal ske i et tættere samarbejde mellem arbejdspladsen, uddannelses-
institutionerne og arbejdsmarkedets parter. Det skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de muligheder, 
der ligger i overenskomster og andre aftaler. Derudover skal det synliggøres over for den enkelte, at der 
eksisterer relevante uddannelses- og kompetencetilbud til voksne, som er målrettet dem. 

Det er gennem erfaringer på arbejdspladsniveau og gennem jobmobilitet, at mange udvikler deres kom-
petencer. Det optimale er, at den enkelte lønmodtager har sin egen uddannelsesplan som grundlag for den 
opkvalificering og/eller løbende kompetenceudvikling, der bliver nødvendig for at fastholde tilknytningen 
til arbejdsmarkedet.

Boks III.3. Individuel kompetenceudvikling
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III.6. Barrierer for kompetence- 
udvikling og uddannelse
Det er vigtigt, at lønmodtagerne udvikler de-
res kompetencer både for at kunne skabe mere 
kvalitet i opgaveløsningen og for at styrke de-
res generelle motivation og jobtilfredshed. LO’s 
undersøgelse afdækker, at en del lønmodtagere 
oplever, at der er barrierer forbundet med at få 

kompetenceudvikling. Knap 40 pct. af de ansatte 
har oplevet, at mangel på økonomiske ressour-
cer på arbejdspladsen har været en hindring for 
kompetenceudviklingen, jf. figur III.7. Tilsva-
rende oplever 35 pct. af de ansatte, at der ikke er 
tid i det daglige arbejde, mens 25 pct. efterlyser 
en bedre vikardækning, hvis de skal kunne delta-
ge i kompetenceudvikling og videreuddannelse. 

35%

16%

10%

39%

26%

15%

3%

24%
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% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Der er ikke tid i forhold til mit daglige arbejde

Jeg ved ikke nok om mulighederne for kurser eller lignende

Praktiske forhold gør det besværligt/umuligt (eksempelvis
tilgængelighed, geografi, vanskeligheder ved tilmelding eller

lignende)

Min arbejdsplads mangler økonomiske ressourcer hertil

Der mangler vikarer til at tage over, hvis jeg skal være væk

Min arbejdsgiver ønsker ikke at prioritere det

Andet

Jeg har ikke oplevet nogen forhindringer

Jeg har ikke behov for kompetenceudvikling og/eller
videreuddannelse

Ved ikke

Figur III.7. Oplevede hindringer for kompetenceudvikling og videreuddannelse

Anm.: Spørgsmål: ”Har du oplevet en eller flere af nedenstående hindringer for din egen kompetenceudvikling og videreuddan-
nelse inden for det seneste år?”.

Kilde: TNS Gallup for LO.
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III.7. Uddannelse og efteruddannelse 
af ledere i den offentlige sektor
En særlig gren af uddannelses- og efteruddan-
nelsestilbuddene retter sig mod lederne i den of-
fentlige sektor. Gennem 00’erne er der kommet 
mere fokus på ledelse som omdrejningspunkt til 
at løfte forandringer og skabe mere innovation 
og effektivitet. Der er forventninger om mere 
synlig og mere inddragende ledelse både fra po-
litikere, forvaltninger og ansatte.

Uddannelse og efteruddannelse af ledere i 
den offentlige sektor spænder over et vidt forgre-
net netværk af uddannelsestilbud med indbygget 
progression. Der tilbydes både praksisnær leder-
uddannelse i AMU- og VVU-regi og bredere le-
delsesuddannelser på diplom- og masterniveau. 
Med trepartsaftalen fra 2007 har særligt diplom-
uddannelsen fået opmærksomhed, og en stor 
del af væksten i lederuddannelser er forekom-
met her. For at styrke kvaliteten i den offentlige 
sektor er det nødvendigt, at alle ledelsesgrupper 
tilbydes uddannelse og efteruddannelse i ledelse.

Eksempler indsamlet fra partsinitiativet 
Bedst Praksis Ledelse viser, at offentlige før-
stelinjeledere og fagprofessionelle ledere oftest 
leder med baggrund i deres fag, arbejdsområde 
og profession. Det kræver et uddannelsessystem, 
der kan tilbyde praksisnær lederudvikling, med 
behov for bred og almen ledelsesfaglig kvali-
ficering. Det forudsætter endvidere konkrete 
værktøjer, der umiddelbart kan anvendes på 
arbejdspladsen. Der er altså behov for ledelses-
uddannelse, der giver praksisnære tilbud. Disse 
tilbydes som AMU-uddannelser og som akade-
miuddannelser på VVU-niveau. En akademiud-
dannelse giver også adgang til diplomniveauet 
inden for ledelse.  

I en undersøgelse, som Rambøll har foretaget 
for Undervisningsministeriet ”Offentlige lederes 
brug af praksisnær lederuddannelse på AMU- og 
VVU-niveau”11, konkluderes det: ”At AMU- og 
VVU-niveauerne ikke endnu – eller i meget be-
grænset omfang – er en integreret del af de stra-
tegier, som er udarbejdet centralt i kommuner og 

regioner.” Undersøgelsen vurderer, at det dels 
skyldes manglende kendskab til uddannelserne 
og dels en umiddelbar vurdering hos brugerne 
af, at niveauet er for lavt i de praksisnære uddan-
nelse. Det vurderes også, at diplomuddannelsen 
i ledelse, som konsekvens af bl.a. trepartsaftalen, 
lige nu er omdrejningspunktet for udbuddet af og 
niveauet for lederuddannelse i mange kommuner 
og regioner. Det konkluderes, at være udtryk for 
en ambitiøs efteruddannelsesstrategi i den offent-
lige sektor og tydeliggør behovet for styrkelse 
af strategiske ledelseskompetencer i en periode, 
hvor der er pågået mange omstruktureringer, sam-
menlægninger og personalereduktioner. 

Samtidig har opmærksomheden på diplom-
niveauet i nogen grad ”skygget” for det poten-
tiale, som findes i forhold til kvalificering af 
frontlinjemedarbejdernes ydelser gennem løft 
af deres kompetencer gennem øget brug af de 
praksisnære lederuddannelser. Konklusionen 
er på den baggrund, at det i vid udstrækning er 
ledelsesmæssige og strategiske beslutninger på 
centralt niveau i de offentlige organisationer, der 
skal medvirke til eventuelt at få markant flere til 
at gennemføre praksisnær lederuddannelse på 
AMU- og VVU-niveau.

Undersøgelsen påviser også et bredt behov for 
forskellige typer af efteruddannelse blandt de of-
fentligt ansatte frontlinjemedarbejdere. De offent-
ligt ansatte ledere, med AMU- og VVU-baggrund i 
ledelse, peger selv på en vifte af behov og ønsker til 
fremtidige uddannelsesmuligheder, jf. tabel III.3.

Behovet for og ønskerne til fortsat at uddanne 
sig indikerer, at frontlinjelederne er opmærksom-
me på de muligheder, der ligger i fortsat udvikling 
af kompetencerne inden for ledelse. Den store op-
mærksomhed på diplomuddannelsen og den of-
fentlige lederuddannelse såvel som interne kurser 
i egen organisation tyder på, at der er ved at være 
etableret en kendt uddannelses- og karrierevej in-
den for ledelsesfeltet i den offentlige sektor. Det 
bør bruges til at bringe de mange LO-lønmodta-
gere, der savner mere krævende arbejdsopgaver 
og udfordringer, i stilling som kommende ledere.  

 
11) Undersøgelse af offentlige lederes brug af praksisnær lederuddannelse på AMU- og VVU-niveau. Rapport. 
Undervisningsministeriet. Februar 2011.
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 Kun med Kun med Både med
 AMU VVU AMU og VVU
 Pct.

Private kurser om ledelse (eksterne kurser, fx kurser  
arrangeret af fag- eller brancheforeninger) 20 16 18

Hele diplomuddannelsen i ledelse   36 54 51

Hele den offentlige lederuddannelse   26 28 20

En del af (fx et modul på) diplomuddannelsen i ledelse  19 24 26

En del af (fx et modul på) den offentlige lederuddannelse  12 12 8

Akademiuddannelse i ledelse (VVU i ledelse)  18 37 27

Anden akademiuddannelse   4 11 10

Interne kurser i den organisation, hvor jeg er ansat  28 24 32

Anden arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)  11 1 7

En hel masteruddannelse (fx MBA eller MPA)  8 15 11

En del af (fx et modul på) en masteruddannelse  6 9 6

Fælles lederkurser i kommunalt, regionalt eller statsligt regi  22 20 21

Andet   5 5 9

Ingen af ovenstående   1 1 

Jeg har ikke tilstrækkelig viden om  
mine muligheder for videreuddannelse  11 8 4

Ved ikke  12 5 8

Tabel III.3. Behov og ønsker fra ledere med lederuddannelse og moduler fra lederuddannelser fra 
AMU og VVU

Anm.: Spørgsmål: ”Hvilke af følgende uddannelser kunne være relevante for dig, hvis du skulle videreuddanne dig som leder?”. 
Angivet i pct. Flere svarmuligheder.

Kilde: TNS Gallup for LO.
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IV.1. Indledning
Den offentlige sektors forandring og udvikling 
afhænger i høj grad af de rammevilkår, ledere og 
medarbejdere navigerer i til daglig. Der er høje 
forventninger til service og ydelser fra både politi-
kere, erhvervslivet, borgere og brugere. Det stiller 
store krav til medarbejdere og ledere, hvilket har 
gjort spørgsmålet om ledelsens og medarbejder-
nes bidrag til at forandre servicen til omdrejnings-
punkt for den fortsatte udvikling af sektorens til-
bud, inden for begrænsede økonomiske rammer.

Styringen af den offentlige sektor har ændret 
sig efterhånden, som sektoren har udviklet sig inden 
for rammerne af New Public Management (NPM). 
Ændrede økonomiske rammer og øget fokusering 
på kontrol og dokumentation blandt medarbejdere 
og institutioner har givet den offentlige sektor sær-
lige udfordringer med at effektivisere service og 
ydelser, fremme innovation og fortsat fremstå som 
en attraktiv arbejdsplads for de ansatte. Det må 
konkluderes, at NPM ikke har været løsningen på 
ledelsesudfordringerne i den offentlige sektor.

Opmærksomheden på sektorens særlige ud-
fordringer har også omsat sig i regeringsgrundla-
get, hvor det kommer således til udtryk: 

”Regeringen vil i samarbejde med kommu-
ner og regioner iværksætte en reform med fokus 
på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratise-
ring. Det skal sikre, at den offentlige opgave-
løsning i højere grad orienteres mod resultater 
– effektivitet, kvalitet og serviceniveau – og i 
mindre grad mod opfyldelse af proceskrav. ”

De LO-ansatte i den offentlige sektor mærker 
forandringerne og oplever, at de på trods af indsigt 
i problemerne, kompetencer til og ønske om at bi-
drage ikke altid bliver hørt og inddraget i omstil-
lingsprocesserne. Derfor efterlyser de i høj grad 
bedre og mere ledelse samt mere medindflydelse.  

For at afdække, hvordan de LO-ansatte i den 
offentlige sektor har oplevet forandringerne, har 
LO i samarbejde med TNS Gallup gennemført en 
undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af mål-
gruppen12. Undersøgelsen har indgået i baggrunds-
materialet til udarbejdelsen af oplægget ”Tillid 

Boks IV.I. New Public Management

12) Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup for LO i perioden 20. juni til 3. juli 2012. I alt 1.210 personer 
har deltaget. 
13) For yderligere belysning af debatten om forvaltningen kan bl.a. henvises til Lotte Bøgh Andersen, Carsten 
Greve, Kurt Klaudi Klausen, Jakob Thorfing (m.fl.): En innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet og fælles 
ansvar. Et debatoplæg om en ny dansk forvaltningspolitik. 2012.

Kapitel IV. Moderne ledelse gennem tillid

Velfærdssamfundet og den offentlige sektor er under pres. Der er stigende forventninger til velfærdsydelserne, 
større kompleksitet i opgaveløsningen, og krisen har skabt et yderligere pres på de offentlige ressourcer. De of-
fentligt ansatte skal med andre ord løse flere opgaver med begrænsede midler. Der er behov for at nytænke den 
måde, som der styres, ledes og samarbejdes på i den offentlige sektor, hvis udfordringerne skal løses. 

Indførelsen af New Public Management i 1980’erne var en reaktion på tidligere ledelses- og styreformer i 
den offentlige sektor. Men det var også et politisk valg, der byggede på en tro på markedskræfterne og mulig-
hederne for at indføre konkurrence, også i den offentlige sektor. Med krav om stram rammestyring og gradvis 
udvikling af mål- og incitamentsstyring er offentlig ledelse og styring blevet forandret.

En stærk central styring og mange proceskrav har sammen med et vildtvoksende overvågningsbureaukrati 
resulteret i overflødige og skævvridende kontrolforanstaltninger. Den omfattende kontrol lægger beslag på 
ressourcer, der kan bruges bedre på opgaverne til gavn for borgerne. Den bygger ofte på antagelser om stan-
dardløsninger og ensretning, som ligger langt fra borgernes krav til den offentlige service. Og den undergra-
ver ikke mindst den offentlige sektors vigtigste ressource, nemlig motivationen hos de fagligt kompetente 
ansatte, der gerne vil være med til at løse og udvikle velfærdsopgaverne13.
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i verdensklasse – Ti anbefalinger til en reform”, 
der kan udvikle og styrke den offentlige sektor14. 
Anbefalingerne fra ”Tillid i verdensklasse” indgår 
som anbefalinger i denne rapports kapitel I.

IV.2. De offentligt ansatte  
mærker de økonomiske besparelser
De offentlige arbejdspladser gennemgår en ud-
vikling, hvor de udfordres både økonomisk og 

strukturelt. Tre ud af fire offentligt ansatte LO-
lønmodtagere har oplevet besparelser på ar-
bejdspladsen det seneste år. Lidt over halvdelen 
har oplevet omstrukturering eller omlægning af 
arbejdsområder. Alle dele af sektoren oplever 
forandringerne, men særligt de statsligt ansatte 
har oplevet besparelser og/eller omstrukturering 
eller omlægning af arbejdsområder, jf. figur IV.1. 

Blandt de statsligt ansatte er det således 80 

14) Offentligt Ansattes Organisationer, september 2012.
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Besparelser

Udbud/konkurrenceudsættelse/udlicitering

Omstrukturering/omlægning af
arbejdsområder

Sammenlægning med andre
institutioner/arbejdspladser eller lignende

Arbejdspladsen har ikke undergået nogen af
ovenstående forandringer

Statsligt Regionalt Kommunalt

Figur IV.1. Omfattede af forandringsprocesser det seneste år

Anm.: Spørgsmål: ”Hvis du tænker tilbage på det seneste år. Har din arbejdsplads gennemgået én eller flere af følgende foran-
dringer?” (stat, region og kommune).

Kilde: TNS Gallup for LO.

pct., der har oplevet besparelser på arbejdsplad-
sen og 68 pct., der har oplevet omstruktureringer 
og omlægning af arbejdsområder. De statsligt 
ansatte oplever også i højere grad, end de øvrige 
grupper, at deres arbejdsområder sættes i udbud/

konkurrenceudsættes. De regionalt ansatte skil-
ler sig til gengæld ud ved, at 44 pct. har oplevet 
sammenlægning med andre institutioner eller ar-
bejdspladser.
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IV.3. LO-medlemmer kan medvirke 
til en mere effektivt drevet offentlig 
sektor
Det kan være en god investering at bruge tid på 
at inddrage de LO-ansatte i den offentlige sektor 

i udviklingen af arbejdspladsen. Hele tre ud af 
fire af de offentligt ansatte LO-medlemmer an-
giver i høj eller nogen grad at kunne medvirke 
til at gøre arbejdspladsen mere effektivt drevet, 
hvis vedkommende bliver spurgt, jf. figur IV.2. 
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Figur IV.3. Andel, der kan medvirke til at gøre arbejdspladsen mere effektivt drevet

Figur IV.2. Andel, der kan medvirke til at gøre arbejdspladsen mere effektivt drevet

Anm.: Spørgsmål: ”Hvis du tænker generelt på det arbejde, du udfører på din arbejdsplads. I hvilken grad, mener du, at du kan 
medvirke til at gøre arbejdspladsen mere effektivt drevet, hvis du bliver spurgt?” (stat, region, kommune).

Kilde: TNS Gallup for LO.

Anm.: Spørgsmål: ”Hvis du tænker generelt på det arbejde, du udfører på din arbejdsplads. I hvilken grad, mener du, at du kan 
medvirke til at gøre arbejdspladsen mere effektivt drevet, hvis du bliver spurgt?”.

Kilde: TNS Gallup for LO.

Det er medarbejdere inden for alle tre dele 
af den offentlige sektor, der ser sig selv som 
medvirkende til at effektivisere arbejdsgangene. 

Ønsket om at bidrage er en smule højere hos de 
ansatte i regionerne, end hos de ansatte i stat og 
kommuner, jf. figur IV.3.



70

IV.4. Hver tredje LO-ansat oplever 
ikke medindflydelse
På trods af, at mange LO-ansatte mener at kunne bi-
drage til arbejdspladsens udvikling, er det ikke alle, 
der føler sig hørt. Der er således 34 pct., der slet ikke 
eller i mindre grad oplever at blive hørt om forslag 
til forbedringer på arbejdspladsen, jf. figur IV.4.

Omkring en tredjedel af de offentligt LO-an-
satte oplever at have fået mindre indflydelse på 
rammerne for deres arbejde inden for det seneste 
år. Mere end halvdelen oplever, at deres indfly-
delse er uændret. 

Det er særligt de statsligt ansatte, der har op-
levet at få mindre indflydelse, jf. figur IV.5, hvor 

42 pct. oplever, at de har fået mindre indflydelse 
på rammerne for arbejdet.

I forhold til arbejdet i de formaliserede sam-
arbejdsfora er det næsten halvdelen af de ad-
spurgte, der tilkendegiver, at de ikke oplever, 
at de som ansatte via medarbejderrepræsentant 
eller tillidsrepræsentant har indflydelse på ram-
merne for arbejdet, jf. figur IV.6.

De ansattes lyst til og interesse i at bidrage 
til arbejdspladsens udvikling og effektivisering 
omsættes ikke i mere indflydelse. Tværtimod op-
leves der stagnation eller tilbagegang i indflydel-
sen, når det gælder den enkeltes indflydelse på 
rammerne for arbejdet.

19% 44% 27% 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

Figur IV.4. Bliver hørt om eventuelle forslag og idéer til forbedringer af arbejdspladsen

Anm.:  ”I hvilken grad, oplever du at blive hørt om eventuelle forslag og idéer til forbedringer af arbejdspladsen og dit arbejde?”.
Kilde:  TNS Gallup for LO.

Udsagn fra medarbejder:

”Ledelsen skal være mere synlig og lære at lytte til, 
hvad medarbejderne siger. Det er trods alt dem, der 

har ”fingrene i dejen”, og ved, hvordan det fungerer 
og hænger sammen. Det er ikke alt, der står i en bog, 
der er brugbart, det er kun en brugsvejledning.” – 
fra LO-undersøgelsen.

Udsagn fra medarbejder:

”Hvis de kommunale mellemledere i højere grad 
rådførte sig med de mennesker, der ”har fingrene i 
sagerne”, inden de laver ændringer, vil det kunne 
hjælpe gevaldigt på det daglige arbejde, og sand-
synligvis også spare penge.” – fra LO-undersøgel-
sen.

Udsagn fra medarbejder:

”Mindre ”akademisering”. Har oplevet en mar-
kant stigning af konsulenter og chefkonsulenter, 
som skal ind over alting, MEN de er ikke særlig 
effektive. Det bliver enormt meget varm luft og 
blablabla, hvorimod hvis arbejdstilrettelæggelsen 
bliver foretaget af ”gulvmedarbejdere”, så funge-
rer det.” – fra LO-undersøgelsen.
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Figur IV.6. Andel, der oplever, at de som ansatte via medarbejderrepræsentanter eller tillidsrepræ-
sentanter har indflydelse på rammerne for arbejdet

Anm.: Spørgsmål: ”I hvilken grad, oplever du, at I som ansatte via jeres medarbejderrepræsentant og/eller TR har indflydelse på 
rammerne for jeres arbejde?”. 

Kilde: TNS Gallup for LO. 
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Figur IV.5. Ændring i grad af indflydelse på rammerne for arbejdet inden for det seneste år

Anm.: Spørgsmål: ”Oplever du, at I som ansatte har fået mere eller mindre indflydelse på rammerne for jeres arbejde inden for 
det seneste år?”.

Kilde: TNS Gallup for LO. 
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IV.5. Rammerne for de offentligt  
ansatte har ændret sig
Næsten 60 pct. af de offentligt ansatte LO-medlem-
mer har det seneste år oplevet en mindskning af nor-

meringen, mens mellem 41 og 48 pct. det seneste år 
har oplevet mere kontrol med løsning af arbejdsop-
gaver, færre ressourcer til kompetenceudvikling og 
mindre tid til erfaringsudveksling, jf. figur IV.7. 
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Figur IV.7. Andel, der oplever én eller flere af følgende forandringer af rammerne for arbejdet

Anm.: Spørgsmål: ”Hvis du tænker tilbage på det seneste år. Har du og dine kolleger oplevet én eller flere af følgende forandrin-
ger af rammerne?”.

Kilde: TNS Gallup for LO.

Udsagn fra medarbejder:

”Mere medindflydelse. Medinddragelse af medar-
bejderne ved introduktion af nye opgaver og æn-
dring af arbejdsgange m.v. Mindre kontrol. Færre 
registreringer og ligegyldigt bureaukrati (doku-
mentation).” – fra LO-undersøgelsen.

Det er særligt FOA og 3F’s medlemmer, der 
har oplevet en øget kontrol med løsning af arbejds-
opgaver det seneste år. Medlemmer af de mindre 

LO-forbund har i højere grad, end medlemmer af 
3F, FOA og HK, oplevet, at der er kommet færre 
ressourcer til kompetenceudvikling, jf. figur IV.8. 
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IV.6. Ledelsesændringer,  
uddannelse og selvbestemmelse  
kan fremme trivsel
På listen over, hvad der kan være med til at fremme 
et bedre arbejdsliv og en bedre trivsel på de of-
fentligt ansatte LO-medlemmers arbejdspladser, er 
ændringer i ledelsens måde at lede på topscoren. 
Derudover ønsker en ud af tre mere uddannelse 
og/eller mere selvbestemmelse til medarbejderne. 
Knap en ud af fire mener, at mindre kontrol kan 
fremme bedre arbejdsliv og trivsel, jf. figur IV.9.

Særligt 3F’s medlemmer ønsker mere selvbe-
stemmelse og ændringer i ledelsens måde at lede 
på, mens FOA’s og de øvrige forbunds medlem-
mer i højest grad mener, at mere uddannelse kan 
fremme bedre arbejdsliv og trivsel. En tredjedel af 
HK’erne ønsker sig bedre arbejdsgange gennem 
øget digitalisering og ny teknologi. FOA’s med-
lemmer er den medlemsgruppe, som i højest grad 
mener, at der skal mindre kontrol til, jf. figur IV.10. 

Hvis man ser på de enkelte områder, er det 
især de statsligt ansatte, der peger på ændringer 
i ledelsens måde at lede på som et forhold, der i 
væsentlig grad kan skabe et bedre arbejdsliv og en 
bedre trivsel. Tallene er dog markante for medar-
bejdergrupper på alle områder, jf. figur IV.11.

Et andet punkt, alle tre medarbejdergrupper 
peger på, er mere selvbestemmelse til medarbej-
derne. Også her er det de statsligt ansatte, der er 
mest markante.

% 20% 40% 60% 80%

Mere kontrol med løsning af arbejdsopgaver

Mindre kontrol med løsning af arbejdsopgaver

Lavere normering

Færre ressourcer til kompetenceudvikling

Mindre tid til erfaringsudveksling

Andet

Ved ikke

FOA HK 3F Øvrige LO-forbund

Figur IV.8. Andel, der oplever én eller flere forandringer af rammerne for arbejdet 

Anm.: Spørgsmål: ”Hvis du tænker tilbage på det seneste år. Har du og dine kolleger oplevet én eller flere af følgende forandrin-
ger af rammerne?”. 

Kilde: TNS Gallup for LO.

Udsagn fra medarbejder:

”I kraft af, at AC’ere har overtaget en del af HK-
arbejdet i staten, er der en tendens til at gøre tin-
gene sværere, end de i virkeligheden er. Det er 
nødvendigt for at kunne forsvare, at det er AC’ere, 
som udfører opgaverne. Omvendt gør HK’erne det 
simpelt og effektivt, hvis de bare kunne få indfly-
delsen.” – fra LO-undersøgelsen.
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% 10% 20% 30% 40% 50%

Mere uddannelse (eksempelvis faglig videreuddannelse eller
vejledning i brug af IT)

Mere selvbestemmelse til medarbejderne

Mindre kontrol

Ændringer i ledelsens måde at lede på

Ny og bedre teknologi

Øget medindflydelse på beslutninger, f.eks. via MED/SU eller
tillidsrepræsentant

Hurtigere/nemmere arbejdsgange gennem øget digitalisering

Mere fleksibel opgavefordeling

Ingen af ovenstående

Ved ikke

% 20% 40% 60%

Mere uddannelse (eksempelvis faglig videreuddannelse eller 
vejledning i brug af IT)

Mere selvbestemmelse til medarbejderne

Mindre kontrol

Ændringer i ledelsens måde at lede på

Ny og bedre teknologi

Øget medindflydelse på beslutninger, f.eks. via MED/SU eller 
tillidsrepræsentant

Hurtigere/nemmere arbejdsgange gennem øget digitalisering

Mere fleksibel opgavefordeling

Ingen af ovenstående

Ved ikke

FOA HK 3F Øvrige LO-forbund

Figur IV.9. Forhold, der kan være med til at fremme bedre trivsel på arbejdspladsen

Figur IV.10. Forhold, der kan fremme et bedre arbejdsliv

Anm.: Spørgsmål: ”Hvilke forhold, mener du i størst grad, kan være med til at fremme et bedre arbejdsliv og en bedre trivsel på 
din arbejdsplads?”.

Kilde: TNS Gallup for LO.

Anm.: Spørgsmål: ”Hvilke forhold, mener du i størst grad, kan være med til at fremme et bedre arbejdsliv og en bedre trivsel på 
din arbejdsplads?”

Kilde: TNS Gallup for LO.
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IV.7. Opsamling
LO-undersøgelsen viser, at de offentligt ansatte 
LO-lønmodtagere befinder sig på arbejdspladser, 
der i disse år er præget af forandringer, omstil-
linger og besparelser. De LO-ansatte peger på 
muligheden for at få effektiviseret den offentlige 
sektor, hvis man i højere grad inddrager dem i for-
andringsprocesserne og udnytter de faglige kom-
petencer, som de er i besiddelse af. Det er kend-
skab til arbejdsgangene og forholdene i praksis, 
de ansatte angiver som begrundelse for, at de kan 
bidrage til effektiviseringen, og som burde få flere 
ledere i stat, regioner og kommuner til at bruge 
medarbejdererfaringerne i udviklingsøjemed.

Desværre er det for få af de offentligt ansatte 
LO-lønmodtagere, der oplever at blive taget med 
på råd.  En tredjedel bliver slet ikke eller kun i 
mindre grad hørt om forslag og idéer til forbed-
ringer på arbejdspladsen. Dermed går man glip 
af et væsentligt medarbejderbidrag til innovation 
i sektoren.

Mange af de offentligt ansatte LO-lønmod-
tagere oplever, at der sker ændringer i rammerne 
for deres arbejde. Lavere normeringer, færre res-
sourcer til kompetenceudvikling, mindre tid og 
mere kontrol er en del af oplevelsen blandt de 
ansatte. Mange af de ansatte oplever desværre 
denne udvikling på samme tid, som de oplever, 
at deres egen indflydelse på rammebetingelser-
ne enten stagnerer eller bliver mindre. Det er et 
stort ønske fra medarbejderne, at kulturen foran-
dres, så de i stedet for at blive mødt med kontrol 
og mistillid, oplever mere selvbestemmelse og 
mulighed for at anvende deres faglighed samt og 
ledere, der praktiserer synlig og medarbejdernær 
ledelse.

Der henvises i øvrigt til initiativerne i Of-
fentligt Ansattes Organisationer udspil Tillid gi-
ver verdensklasse – Ti anbefalinger til en reform, 
der kan udvikle og styrke den offentlige sektor. 
Anbefalingerne herfra indgår også i denne rap-
ports kapitel I. 
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Figur IV.11. Forhold, der kan fremme et bedre 
arbejdsliv. Ændringer i måder at lede på

Figur IV.12. Forhold der kan fremme et bedre 
arbejdsliv. Mere selvbestemmelse

Anm.: Spørgsmål: ”Hvilke forhold, mener du i størst grad, kan 
være med til at fremme et bedre arbejdsliv og en bedre 
trivsel på din arbejdsplads?” (stat, region, kommune).

Kilde: TNS Gallup for LO.

Anm.: Spørgsmål: ”Hvilke forhold mener du i størst grad kan 
være med til at fremme et bedre arbejdsliv og en bedre 
trivsel på din arbejdsplads?” (stat, region, kommune).

Kilde: TNS Gallup for LO.
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V.1. Indledning
Ønsket om en bedre styring af den offentlige øko-
nomi og Danmarks tilslutning til Finanspagten 
mundede ud i en ny budgetlov, der blev vedtaget 
af et bredt flertal i Folketinget i foråret 2012. 

Den nye budgetlov træder i kraft i 2014 og 
indebærer overordnet et budgetbalancekrav, som 
tilsiger, at det strukturelle underskud på de of-
fentlige finanser maksimalt må udgøre ½ pct. af 
BNP. Der introduceres en korrektionsmekanis-
me, som skal sikre, at der automatisk rettes op 
på en eventuel overskridelse af balancekravet. 
Balancekravet kan dog fraviges under særlige 
omstændigheder, som fx ved et økonomisk tilba-
geslag i samme omfang som finanskrisen.

Omdrejningspunktet i budgetloven er intro-
duktioner af udgiftslofter for kommuner, regio-
ner og stat. Udgiftslofterne vedrører alene drifts-
udgifter, men konjunkturfølsomme poster såsom 
arbejdsløshedsdagpenge er uden for lofterne.

Allerede inden budgetlovens ikrafttrædelse 
blev der dog fra 2011 introduceret en skarp sank-
tionsmekanisme over for kommunerne i tilfælde 
af en overskridelse af kommuneaftalens rammer 
i budgetter eller regnskaber. Denne sanktionsme-
kanisme har medvirket til, at kommunerne har 
sparet mere, end aftalt de seneste år, hvilket har 
lagt en uhensigtsmæssig dæmper på den økono-
miske aktivitet i den aktuelle lavkonjunktur.

I afsnit 2 opridses kort baggrunden for den 
nye styringsmodel for den offentlige økonomi. 
Afsnit 3 belyser den nye styringsmodel, herun-
der konsekvenserne af den eksisterende sank- 
tionsmekanisme, mens afsnit 4 beskriver interna-
tionale erfaringer med offentlig økonomistyring.

V.2. Baggrunden for ny styring  
af den offentlige økonomi
Siden starten af 1990’erne og indtil 2010 er det 
offentlige forbrug i de fleste år vokset mere, end 

planlagt fra politisk side. De mangeårige proble-
mer med at sikre den planlagte udvikling i det of-
fentlige forbrug har blandt andet givet anledning 
til en langvarig økonomisk-politisk debat om 
styringen af de offentlige udgifter, hvor udgifts-
lofter har været angivet som en mulig løsning.

Budgetoverskridelserne var dog aftagende. 
Mellem 1993 og 2001 udviste den offentlige for-
brugsudvikling en gennemsnitlig realvækst, der 
var ca. 1½ pct.-point større, end den planlagte 
årlige realvækst på ca. 1 pct. Den borgerlige VK-
regering indførte fra 2002 skattestop for kom-
muner og regioner, som kraftigt reducerede mu-
lighederne for selv at finansiere højere stigninger 
i serviceudgifterne, end budgetteret. Det bidrog 
til en vis nedgang i mervæksten, jf. figur V.1.

Dertil kommer, at Danmark i starten af 2012 
tilsluttede sig Finanspagten, som er et af flere 
skridt for at reetablere troværdigheden om EU-
landenes offentlige økonomi. Finanspagten in-
debærer, en yderligere stramning af kravene til 
den økonomiske politik, eftersom det enkelte land 
årligt skal sikre strukturel balance på de offent-
lige finanser. Det vil sige et maksimalt strukturelt 
underskud på ½ pct. af BNP, der dog kan fraviges 
under særlige omstændigheder som fx ved dybt 
økonomisk tilbageslag i lighed med finanskrisen. 
Finanspagtens krav skal endvidere indskrives i 
den nationale lovgivning og skal også rumme en 
automatisk korrektionsmekanisme, der sikrer, at 
et eventuelt strukturelt underskud væsentlig over 
½ pct. af BNP modgås. Formålet er bl.a., at til-
skynde landene til at opbygge offentligt overskud 
i perioder med højkonjunktur.

Budgetloven har således et todelt formål; 
dels skal budgetloven formalisere en ny sty-
ring af den offentlige økonomi, og dels skal Fi-
nanspagtens balancekrav og korrektionsmeka-
nisme indskrives i dansk lovgivning, jf. boks V.1. 

I både balancekravet og korrektionsmekanis-
men indgår det strukturelle underskud på det offent-

Kapitel V. En ny styring af den offentlige økonomi
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Figur V.1. Planlagt og realiseret vækst i offentligt forbrug, pct.

Kilde: Finansministeriet (2010, 2011).

Budgetkrav
• Der skal være balance eller overskud på den samlede budgetstilling for den offentlige økonomi.
• Det årlige strukturelle underskud må maksimalt udgøre ½ pct. af BNP.
• Det strukturelle budgetkrav må fraviges under ekstraordinære situationer – som fx ved et kraftigt økono-

misk tilbageslag og under forudsætning af, at den midlertidige lempelse ikke bringer finanspolitikkens 
holdbarhed i fare på mellemlangt sigt.

Korrektionsmekanismen
• Finansministeren skal hvert år i august foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende 

budgetår.
• Hvis der forventes et væsentlig større strukturelt underskud end ½ pct. af BNP, skal der iværksættes tiltag, 

som nedbringer underskuddet.

Kilde: AE og LO (2012).

Boks V.1. Budgetloven om balancekrav og korrektionsmekanisme

lige budget som en central størrelse. Ved opgørel-
sen af den strukturelle saldo korrigeres den faktiske 
offentlige saldo for konjunkturpåvirkninger og an-
dre midlertidige forhold for at opnå et skøn for den 
underliggende saldobalance, jf. boks V.2. 

Det må alt i alt vurderes, at den danske bud-
getlov indeholder en forholdsvis stram imple-

mentering af Finanspagtens balancekrav, som 
følge af udgiftslofterne, jf. afsnit V.3, og kræves 
der aktive politiske beslutninger i Folketinget 
for at øge udgifterne mere, end planlagt. Dermed 
kan der være risiko for, at det nye budgetregime 
giver en for langsom og ufleksibel reaktion på 
fremtidige udfordringer.
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V.3. Offentlig økonomistyring  
med udgiftslofter
Den nye styring af den offentlige økonomi iværk-
sættes med virkning fra 2014. Omdrejnings-
punktet er, at der introduceres udgiftslofter for 
kommuner, regioner og staten. Der er tale om 
udgiftslofter, som alene vedrører dele af de of-
fentlige driftsudgifter. Konjunkturfølsomme ud-
giftsposter – som fx arbejdsløshedsdagpenge og 
kontanthjælp – friholdes, hvorved de automatiske 
stabilisatorer får frit spil, jf. boks V.3 og figur V.2.

• Udgiftslofter skal sætte bindende rammer for driftsudgifter i henholdsvis kommuner, regioner og stat. 
Lofterne udgør en nominel overgrænse i mia. kr. for de faktiske udgifter.

• Udgiftslofterne skal vedtages i Folketinget.
• Udgiftslofterne skal gælde i en fireårig rullende periode. Der skal løbende fastlægges et loft for det nye 

fjerde år baseret på en ny samfundsøkonomisk fremskrivning.
• Udgiftslofterne skal omfatte driftsudgifter til service i kommuner, regioner og stat, og derved størstedelen 

af de offentlige udgifter.
• De arbejdsløshedsrelaterede – og stærkt konjunkturafhængige – udgifter friholdes fra loftet.
• Økonomiske sanktioner og tiltag til en strammere økonomistyring skal understøtte overholdelsen af ud-

giftslofterne i kommuner, regioner og stat.
• De Økonomiske Råd skal løbende vurdere, om målene for den strukturelle saldo og udgiftslofterne over-

holdes og er afstemt med de mellemfristede fremtidsudsigter.

Kilde: Finansministeriet (2012a).

Den faktiske offentlige saldo indeholder en del poster, som varierer betydeligt med konjunktursituationen. I 
højkonjunkturer, hvor økonomien vokser hurtigt og beskæftigelsen er høj, vil de offentlige indtægter i form 
af skatter og afgifter eksempelvis være relativt store, og de offentlige udgifter til arbejdsløshedsunderstøt-
telse være relativt lave. Det omvendte gør sig gældende i lavkonjunkturer. Den strukturelle saldo er et skøn 
for, hvor stor den offentlige saldo ville have været i en normal konjunktursituation, og kan således ikke 
observeres. I beregningen af den strukturelle saldo korrigeres endvidere for andre særlige forhold som ek-
sempelvis indtægterne fra Nordsøen og pensionsafkastbeskatningen.

Den strukturelle saldo er underlagt betydelig usikkerhed fra flere dele af beregningen, som i sagens natur 
ikke kan opgøres præcist:

• Den aktuelle konjunktursituation
• Den faktiske offentlige saldo, som er genstand for revisioner i flere år 
• Konjunkturernes betydning for de enkelte indtægts- og udgiftsposter
• Betydningen af de særlige forhold.
Af samme årsag opgøres den strukturelle saldo sædvanligvis i pct. af BNP og med en usikkerhedsmargen på 
± ½ pct. af BNP. 

Kilde: Finansministeriet (2012d).

Boks V.3. Udgiftslofter er kernen i den nye styring af den offentlige sektor

Boks V.2. Den strukturelle offentlige saldo

Udgiftslofterne og den prioritering, de er 
udtryk for, vedtages ved lov af Folketinget, 
og gælder for en rullende fireårig periode. 
Der fastlægges løbende et udgiftsloft for det 
nye fjerde år. Loftet beror på mellemfristede 
udgiftspolitiske mål, som fastlægges i en op-
dateret samfundsøkonomisk fremskrivning af 
dansk økonomi. Det er dog uafklaret, hvordan 
denne proces hænger sammen med de årlige 
økonomiforhandlinger om kommuner og re-
gioners økonomi.
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Finans- og 
udgiftspolitiske mål 

opstilles i en  
mellemfristet økonomisk 

plan (5-10 år) Folketinget fastlægger 
lofter for driftsudgifterne 

for en fireårig periode  

 
Kommuner:  

Kommunernes samlede 
budget skal ligge inden 

for årets udgiftsloft  

Regioner:  

Det samlede budget for 
regionerne skal ligge 

inden for årets udgiftsloft  

Staten:  

De årlige finanslove skal 
ligge inden for det enkelte 

års udgiftsloft  

Figur V.2. Oversigt over den nye udgiftsstyringsmodel for den offentlige sektor

Kilde: Finansministeriet (2012a).

For at sikre en bedre økonomistyring er der 
endvidere indført økonomiske sanktioner, som 
skal sikre, at kommuner, regioner og stat over-
holder udgiftslofterne. 

Den nye styringsmodel stiller nye krav til bud-
getlægning og -opfølgning i alle dele af den offent-
lige sektor. For at sikre, at implementeringen af den 
nye lovgivning forløber så glat og problemfrit, som 
muligt, bør økonomifunktionerne i stat, regioner 
og kommuner oprustes fagligt til at håndtere de nye 
opgaver, inden loven iværksættes.

V.3.1. Offentlige udgifter  
omfattet af udgiftslofterne
Arbejdsdelingen mellem kommuner, regioner og 
stat indebærer også, at det er forskelligt, i hvilket 
omfang driftsudgifterne på de respektive områder 
er omfattet af udgiftslofterne. Overordnet er tan-
ken, at alle driftsudgifter er omfattet af udgiftslof-
terne, dog undtaget konjunkturfølsomme udgifter 
som arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp. 
Endvidere er overførsler mellem kommunerne og 
regionerne samt bloktilskuddet fra staten til kom-
muner og regioner ikke omfattet af udgiftslofter-
ne. Det sidste skyldes et princip om, at driftsud-

gifterne kun kan møde udgiftsloftet et sted. Det 
vil sige, at en udgift kun kan ramme udgiftsloftet i 
enten kommuner, regioner eller staten.

På det kommunale område er 71 pct. af de 
samlede udgifter omfattet af udgiftsloftet. Her 
er der alene tale om udgifter, tilknyttet service-
driften. Derimod er den aktivitetsbestemte med-
finansiering af regionernes sundhedsydelser, 
udgifter til overførsler og forsikrede arbejdsløse 
samt anlægsinvesteringer ikke omfattet.

På det regionale område er 97 pct. af udgif-
terne omfattet af udgiftsloftet, og det er kun re-
gionernes udgifter til anlægsinvesteringer, som 
ikke medtages, jf. figur V.3.

På det statslige område er 59 pct. af udgif-
terne omfattet af det statslige udgiftsloft, som 
er delt i to dellofter. Det ene omfatter central-
administrationen, forsvaret, kriminalforsorgen 
og universiteterne. Det andet omfatter indkomst-
overførsler, eksklusive arbejdsløshedsrelaterede 
overførsler. Derimod er tilskud til kommuner, re-
gioner mv., de arbejdsløshedsrelaterede udgifter, 
nettorenteudgifterne samt de statslige anlægsin-
vesteringer friholdt af det statslige udgiftsloft. 

Det skal dog bemærkes, at tilskuddene til 
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V.3.2. Økonomiske sanktioner  
ved overtrædelse af udgiftslofterne
Den nuværende sanktionslovgivning indebærer, 
at 3 mia. kr. af det samlede kommunale bloktil-
skud er betinget af, at kommunernes budgetter 
er i overensstemmelse med de aftalte rammer for 
serviceudgifterne. Det vil sige, at der bliver tale 
om en kollektiv modregning i kommunernes øko-
nomi, hvis ikke de kommunale budgetter overhol-
der den indgåede økonomiaftale.

Sanktionsmekanismen indebærer endvidere, 
at der vil ske en modregning, i fald de kommu-
nale regnskaber ikke overholder de aftalte ram-
mer. En eventuel modregning fordeles således, at 
de kommuner, som overskrider deres budgetter, 
modtager 60 pct. af modregningen, mens de re-
sterende 40 pct. modregnes kollektivt i kommu-
nernes bloktilskud.

Det vil sige, at kommunerne først har en til-
skyndelse til at budgettere efter økonomiaftalen, 
og herefter en tilskyndelse til at overholde bud-
getterne. 

Med budgetloven videreføres den nuværende 
sanktionsmodel for kommunerne dog med den 
udvidelse, at økonomi- og indenrigsministeren 
bemyndiges til at gøre en eventuel modregning 
helt (100 pct.) eller delvist (50 pct.) individuel, 
såfremt kommunernes budgetter ikke overholder 
den aftalte ramme.

Endvidere indfører budgetloven en tilsvaren-
de sanktionsmodel for regionerne. Det vil sige, at 
regionernes samlede bloktilskud reduceres, hvis 
regionernes budgetter ikke overholder rammen i 
regionsaftalen. Således betinges 1 mia. kr. af det 
statslige bloktilskud til regionerne af, at de regio-
nale budgetter lever op til den regionale økonomi-
aftale. Ligeledes indføres den kommunale sank-
tionsmodel for regnskaberne også for regionerne.

For staten indebærer sanktionerne, at et even-
tuelt merforbrug i et givet år modregnes i det ef-
terfølgende års budgetramme. Inden da skal mini-
sterområderne og Finansministeriet dog løbende 
igennem året vurdere, om der er risiko for at over-
skride bevillingerne og i så fald igangsætte tiltag til 
at bremse overskridelserne. Det indebærer en risiko 
for uovervejede besparelser i løbet af året. Sker der 

Driftsudgifter til 
service, 71 pct.

Aktivitetsbestemt 
medfinansiering 
af regioner, 4 pct.

Udgifter til overførsler, 
16 pct.

Udgifter til forsikrede 
arbejdsløse, 4 pct.

Anlægsinvesteringer, 
5 pct.

Driftsudgifter til 
sundhed, 87 pct.

Driftsudgifter til 
regional udvikling,
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Driftsudgifter til 
medicinering, 
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Anlægsinvesteringer
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Loftsbelagte 
driftsudgifter, 59 pct.

Tilskud til kommuner, 
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Figur V.3. Offentlige udgifter  
omfattet af udgiftslofterne

Anm.: Offentlige udgifter, som er omfattet af udgiftslofterne 
i budgetloven er de blå områder, hvorimod de grønne 
områder ikke er omfattet af udgiftslofterne. 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet (2012a) og eg-
ne beregninger.

kommuner og regioner mv., som udgør i alt 31 
pct. af de statslige udgifter, i sidste ende kan blive 
underlagt de kommunale og regionale udgiftslof-
ter. Eksempelvis udgør de kommunale og regio-
nale bloktilskud samlet set omkring 22 pct. af de 
statslige udgifter i finanslovsforslaget for 2013.
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alligevel en overskridelse af det statslige driftsloft, 
sker modregningen i udgangspunktet som en gene-
rel reduktion af alle ministerområdernes bevillin-
ger, om end der er åbnet mulighed for, at regerin-
gen kan beslutte en alternativ udmøntning.

V.3.3. Videreførelse af uforbrugte midler
Under den nye styring af den offentlige økonomi 
er det stadig muligt, at budgetterede midler, som 
ikke bliver forbrugt, kan overføres til det efter-
følgende budgetår. Det skal afholde de enkelte 
offentlige institutioner fra gennemføre såkaldt 
”benzinafbrænding” i slutningen af året for at 
opfylde deres budget og for derved at undgå en 
budgetreduktion det efterfølgende år alene som 
følge af underforbruget i indeværende budgetår. 
Ved budgetlægningen skal kommuner, regioner 
og stat som følge af den nye rammestyring tage 
eksplicit hensyn til et eventuelt forbrug af op-
sparingen. Derudover bliver det nødvendigt for 
kommuner og regioner at indarbejde generelle 
reserver i deres budgetter til uforudsete udgifter. 

Udgiftslofterne omfatter de samlede kommu-
nale henholdsvis regionale udgifter, hvorfor det 
fortsat er et lokalpolitisk anliggende at foretage 
de eksplicitte prioriteringer i de kommunale eller 
regionale budgetter. Der er dog en risiko for, at 
kombinationen af mulighed for videreførelse af 
uforbrugte midler og det samlede udgiftsloft for 
kommunerne kan gøre det uigennemsigtigt for 
den enkelte kommune, hvor meget den reelt kan 
bruge af opsparingen. Det vil sige, at kommunen 
risikerer at blive ramt af sanktioner, hvis dens 
brug af opsparingen medfører en samlet over-
skridelse af udgiftsloftet. Det kan indebære, at 
kommunerne ender med at være tilbageholdende 
med at bruge opsparede midler fra tidligere år.

V.3.4. Konsekvenser af  
økonomistyringen siden 2010
I finansloven for 2008 blev 1 mia. kr. af det 
kommunale bloktilskud gjort betinget af, at 

kommunernes budgetter samlet set overholdt 
den kommunale økonomiaftale. Med Genop-
retningsaftalen fra 2010 skærpedes denne me-
kanisme, dels ved at den betingede del af blok-
tilskuddet øgedes til 3 mia. kr., dels ved at der 
tillige blev indført sanktioner ved overskridelse 
af budgetterne. Der er således tale om ganske 
skarpe økonomiske sanktioner over for kommu-
nerne ved et merforbrug. Den nye økonomiske 
sanktionsmekanisme fik fuld effekt fra 2011, og 
har isoleret set ført til en markant styrkelse i bud-
getdisciplinen. Virkningen af sanktionerne har 
imidlertid også vist sig at være, at man nu ”ram-
mer for lavt” i forhold til det planlagte niveau for 
den offentlige økonomi.

Hvor der inden 2010 var problemer med 
merstigninger i det offentlige forbrug i forhold 
til de politiske aftaler, har det modsatte problem 
således gjort sig gældende i de seneste par år.

I 2011 sås en markant lavere vækst i det of-
fentlige forbrug, end aftalt i økonomiaftalerne 
for kommuner og regioner samt finansloven. 
Den reale udvikling i det offentlige forbrug i 
2011 viser et fald på knap 1,5 pct., hvilket skal 
sammenlignes med den planlagte opstramning i 
finansloven for 2011, som indebar et realt fald på 
0,3 pct. Den realiserede offentlige forbrugsvækst 
lå dermed ca. 1¼ pct.-point under den planlagte 
udvikling, som i forvejen indebar en kraftigere 
opstramning end tidligere set. Mindreforbruget i 
2011 kan opgøres til ca. 9 mia. kr. i forhold til det 
planlagte niveau15, hvoraf ca. 5 mia. kr. tilskrives 
et mindreforbrug i kommunerne.

Ved indgåelse af finanslovaftalen i december 
2010 blev det lagt til grund, at den offentlige be-
skæftigelse ville blive reduceret med 3.000 perso-
ner i det følgende år, men den faktiske reduktion 
i stat, regioner og kommuners medarbejderstab i 
2011 androg 11.000 personer i Nationalregnskabet. 

I lyset af den svage udvikling i det offentlige 
forbrug i første halvdel af 2012 forventes også 
et betydeligt mindreforbrug i 2012 i forhold til 

15) Mindreforbruget er opgjort i mia. kr. i løbende priser, og mindreforbruget er større end 1¼ pct. af den offent-
lige forbrugsudgift i 2010 (som svarede til knap 6½ mia. kr.) bl.a. som følge af, at den nominelle forbrugsudgift 
er ændret med revisioner i nationalregnskabet. Budgetterne for kommuner, regioner og stat er imidlertid fastsat 
i nominelle termer.
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det planlagte niveau. Hvis det offentlige forbrug 
i hvert af årets to sidste kvartaler vokser med ¾ 
pct., vil dette blot føre til en realvækst på om-
kring ¼ pct. på årsbasis. Det vil i så fald igen 
være ca. 1¼ pct.-point lavere, end den planlagte 
vækst. På den baggrund vurderes det, at den of-
fentlige beskæftigelse vil falde med 10.000 per-
soner i 2012 mod en forventet stigning på 4.000 
ved indgåelse af finansloven for 2012, jf. figur 
V.4. Den seneste opgørelse af offentlig beskæf-
tigelse viser, at der er forsvundet ca. 29.000 
fuldtidsstillinger fra midten af 2010 til midten af 
2012. I samme periode er antallet af job faldet 
med 31.00016. 

De senere år er der tillige opstået en tendens 
til at finansiere øgede udgifter på et område ved 
uspecificerede administrative besparelser. Et 
væsentligt eksempel er BoligJobplanen, hvor 
støtte til håndværkerydelser til husholdninger-
ne finansieres gennem ”fokuseret administra- 
tion i staten”, hvilket giver sig udtryk i en sam-

let besparelse på de samlede statslige udgifter 
på 5 pct. over to år, som skal lægges oven i den 
sædvanlige grønthøster på området på 2 pct. 
Håndværkerfradraget udløber ved udgangen af 
2012, men besparelsen er permanent.

Det offentlige forbrug og de offentlige inve-
steringer bidrager til den økonomiske aktivitet og 
dermed til skabelsen af job og vækst i Danmark. 
På samme vis, som et overforbrug i den offent-
lige sektor uhensigtsmæssigt kan puste til ilden i 
en højkonjunktur og dermed øge risikoen for en 
overophedning af økonomien, er underforbruget 
i den offentlige sektor dobbelt skadeligt for sam-
fundsøkonomien i den nuværende lavkonjunktur. 
Dels slår besparelser på det offentlige forbrug og 
reduktioner i den offentlige beskæftigelse direkte 
igennem på den økonomiske aktivitet ved norma-
le økonomiske forhold17, dels peger analyser fra 
blandt andre IMF på, at kreditklemmen forbundet 
med den aktuelle lavkonjunktur forstærker den 
sædvanlige mekanisme således, at den aktivitets-

16)  Jf. Danmarks Statistiks opgørelse af offentlige beskæftigede. 
17)  Således er de traditionelt beregnede finanspolitiske multiplikatorer for øget offentligt forbrug og offentlige 
investeringer ca. dobbelt så store som for en skattelettelse, jf. Finansministeriet (2004).

-3.000

4.000

-11.000
-10.000

- 0,3 pct.

1,5 pct.

-1,45 pct.

0,3 pct.

-3

-2

-1

0

1

2

3

-15

-10

-5

0

5

10

15

2011 2012

Pct.1.000 personer

Planlagt offentlig beskæftigelse Realiseret offentlig beskæftigelse

Planlagt offentligt forbrug (højre akse) Realiseret offentligt forbrug (højre akse)

Figur V.4. Planlagt og realiseret vækst i offentligt forbrug og beskæftigelse

Anm.: Den realiserede udvikling i offentligt forbrug og beskæftigelse i 2012 er LO’s skøn fra november 2012.
Kilde: Finansministeriet (2010), Økonomi- og indenrigsministeriet (2011), Danmarks Statistik og LO (2012).
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18) Der er endvidere tegn på, at den aktivitetsstyrkende effekt af skattelettelser er blevet reduceret i den aktuelle 
situation, da forbrugstilbøjeligheden er ekstraordinært lav som følge af høj usikkerhed blandt husholdningerne.

dæmpende effekt af offentlige besparelser bliver 
langt større, jf. IMF (2012)18. 

Selv uden et realiseret underforbrug vil den 
planlagte offentlige forbrugsvækst være ganske 
beskeden i de kommende år som følge af den 
relativt afdæmpede udvikling frem mod 2020 i 
den seneste mellemfristede økonomiske plan, jf. 
regeringen (2012a).

V.4. Erfaringer fra andre lande
En række andre lande har søgt at styrke økono-
mistyringen i den offentlige sektor ved at introdu-
cere udgiftslofter. Holland introducerede udgifts-
lofter i 1994, og lofterne er kun blevet overskredet 
nogle få gange i løbet af de knap 20 år, de har ek-
sisteret. I Sverige blev udgiftslofter introduceret i 

I Sverige anvendes en totrins top-down-procedure ved fastlæggelsen af det offentlige budget. Først fastlægges et 
nominelt udgiftsloft gældende tre år på 27 statslige udgiftsområder i overensstemmelse med de overordnede mål 
for udviklingen i de offentlige finanser. Disse udgør en bindende begrænsning, når de omkring 500 bevillingsom-
råder skal vedtages. Det vil sige, at forslag om nye udgifter på disse områder skal ledsages af forslag til besparelser. 
Åbne bevillinger er blevet afskaffet, idet overskridelser skal godkendes, og vil endvidere blive fratrukket i næste 
års budget. 

De nuværende udgiftspolitiske rammer udstikkes af tre målsætninger: 

1. Et mål for overskuddet på de samlede offentlige finanser. Således skal der over en konjunkturcykel være et gen-
nemsnitligt overskud på 1 pct. af BNP om året. 

2. Et treårigt udgiftsloft for de statslige udgifter, der fastsættes af den svenske Riksdag for en rullende treårige 
periode. Det statslige udgiftsloft er nominelt. Ved risikoen for en overskridelse af det statslige udgiftsloft kræver 
den svenske budgetlov, at regeringen tager initiativ til, at en overskridelse ikke finder sted. 

3. Krav om, at kommuner og landsting (der svarer til regioner i Danmark) skal føre en ”god økonomisk hushold-
ning” og budgetbalance. Den kommunale sektors rolle i finans- og udgiftspolitikken er af mere indirekte karak-
ter, end i Danmark, da de svenske kommuner og landsting ikke pålægges eksplicitte udgiftsmålsætninger, og 
det er reelt regeringen (Riksdagen), som fastsætter størrelsen på bloktilskuddet til kommuner og regioner. Dertil 
kommer, at det statslige bloktilskud som udgangspunkt er nominelt uændret fra år til år, og således kræves en 
aktiv politisk beslutning fra regeringens side for at hæve bloktilskuddet størrelse, også når det gælder pris- og 
lønregulering. 

Med ”god økonomisk husholdning” menes, at der som udgangspunkt skal være overskud på driften i kommuner 
og landsting set over en længere periode. Det er dog op til den enkelte kommune selv at fastsætte de konkrete mål. 
Således er der mange kommuner og landsting, som opererer med et mål om, at driftsoverskuddet skal udgøre 2 
pct. af de samlede skatteindtægter og bloktilskud fra staten, og således kan budgetbalancekravet opfattes som et 
minimumskrav.

Kilde: Brusewitz og Lindh (2005).

Boks V.4. Styringen af udgiftspolitikken i Sverige

1997, og de har været overholdt i alle år. I Østrig 
introducerede man udgiftslofter i 2009, og de har 
været overholdt i både 2009 og 2010. 

På mange punkter er den danske budgetlov 
inspireret af den svenske budgetlov, om end der 
også er klare forskelle – særligt med hensyn til 
en central styring af den kommunale økonomi. 
På den ene side har de svenske kommuner og 
landsting umiddelbart en større frihedsgrad i 
lægningen af deres budgetter, da de ikke hæm-
mes af eksplicitte udgiftsmålsætninger, men på 
den anden side er deres økonomi bundet dels af 
budgetbalancekravet samt af krav om en ”god 
økonomisk husholdning”. De svenske kommu-
ner og landsting har endvidere en større friheds-
grad i forbindelse med skatteopkrævning, da 
de ikke er underlagt en pendant til det danske 
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skattestop. Dermed har de større muligheder i 
forhold til at sikre den krævede budgetbalance, 
da de i videre udstrækning kan tilpasse både ud-
gifts- og indtægtssiden af budgettet.

En betydelig forskel mellem den svenske og 
danske styring af den kommunale økonomi er, at 
den danske styring rummer en afskærmning af 
kommunernes økonomi overfor svingende kon-
junkturer, hvilket den svenske økonomistyring 
ikke rummer, da det kommunale skattegrundlag 
ikke er statsligt garanteret. Det betød, at da fi-
nanskrisen ramte i slutningen af 2008, blev de 
svenske kommuners økonomi svækket, hvilket 
også førte til afskedigelser i kommuner og lands-
ting. Således blev der ca. 35.000 færre beskæfti-
gede i kommuner og landsting mellem 2007 og 
2010. Til sammenligning voksede den offent-
lige beskæftigelse i Danmark frem til 2. kvartal 
2010, og den begyndte først at falde som led i 
VK-regeringens aktive politiske beslutning om 
at iværksætte Genopretningsaftalen, der både 
indebar en markant opstramning i den planlagte 
forbrugsudvikling og skærpede sanktionerne 
over for budgetoverskridelser.
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VI.1. Indledning
Den offentlige service tager afsæt i en grundlæg-
gende universel velfærdsmodel, hvis mål er at 
give lige muligheder til alle – frem for udeluk-
kende at stille velfærdsydelser til rådighed for 
forsikrede eller nødlidende. Derudover løfter det 
offentlige en lang række af myndighedsopgaver.

Der er en stor grad af omfordeling i det dan-
ske skatte- og overførselssystem, men også den 
offentlige service medvirker til at skabe mere 
lighed i samfundet. Brugen af flere offentlige ser-
viceydelser er koncentreret i faser af livet, hvor 
indkomsten normalt er relativt lav. Eksempelvis 
ligger brugen af børns dagpasning og skolegang, 
samt egen uddannelse relativt tidligt i voksenli-
vet, og hjemmepleje og hospitalsindlæggelser lig-
ger i den sene del af livet. Den offentlige service 
virker dermed omfordelende inden for livet. Men 
også når der tages højde for skævheder i alders-
fordelingen af brugerne af den offentlige service, 
virker den offentlige service omfordelende.

I afsnit 2 belyses borgernes adgang til den 
offentlige velfærdsservice med afsæt i univer-
salitetsprincippet. I afsnit 3 ses på anvendelsen 
af dagtilbud, og afsnit 4 belyser brugen af of-
fentlige uddannelsestilbud som folkeskolen, er-
hvervsuddannelse og gymnasier. Afsnit 5 under-
søger brugen af ældreplejen, dvs. hjemmehjælp 
og plejehjem, mens afsnit 6 kaster lys over an-
vendelsen af sundhedsvæsenet. I afsnit 7 ses på 
den offentlige service i fremtiden. 

VI.2. Universalitetsprincippet  
og adgangen til offentlige service
Universalitetsprincippet tilsiger som udgangs-
punkt, at alle borgere har mulighed for lige ad-

gang til de udbudte offentlige serviceydelser, 
såfremt de opfylder objektive kriterier som fx 
alder. Det vil sige, at den enkeltes adgang ikke 
betinges af optjeningsregler, indkomstniveau el-
ler er koblet til en forsikringspræmie. En række 
ydelser – som fx den offentlige folkeskole, be-
handling på sygehuse, konsultation hos praktise-
rende læger mv. – er der gratis adgang til. Dertil 
kommer gratis ydelser, som dog kræver en eller 
anden form for visitation – fx speciallæge, ple-
jehjemsplads mv. Endelig er der også en række 
ydelser, hvortil der er lige adgang, men der kræ-
ves hel eller delvis egenbetaling, jf. tabel VI.1.

Adgangen til ydelser – hvortil der er knyttede 
indkomstafhængige betalinger eller tilskud – kan 
i princippet ikke karakteriseres som universelle. 

Der er en stor grad af omfordeling i det dan-
ske skatte- og overførselssystem, men også den 
offentlige service medvirker til at skabe mere 
lighed i samfundet. Finansministeriet beregnede 
i 2007, hvor meget uligheden i samfundet mind-
skes som følge af fordelingen af den offentlige 
service. Gini-koefficienten19 mindskes med godt 
½ pct.-point, som følge af den individuelle del 
af den offentlige service, og med 5 pct.-point, 
som følge af den kollektive offentlige service20. 
Hertil kommer, at fordelingsvirkningen af fi-
nansieringen af den offentlige service sker gen-
nem skattesystemet, som indgår i den betydelige 
forskel mellem gini-koefficienten målt på mar-
kedsindkomst (Det vil sige hovedsageligt løn 
og overskud af egen virksomhed) og disponibel 
indkomst, hvor der tages højde for skatte- og af-
giftsbetalinger samt overførsler, jf. tabel VI.2.

Kapitel VI. Brug af offentlige serviceydelser

19) Gini-koefficienten er et indeks mellem 0 og 100, ofte betegnet som procent. En koefficient på 0 svarer til, 
at alle er lige, mens 100 svarer til, at hele indkomstmassen er koncentreret hos én person. En stigning i gini-
koefficienten er således et udtryk for, at indkomstfordelingen er blevet mere ulige.
20) Det bemærkes dog, at den ganske betydelige omfordelende virkning af den kollektive offentlige service del-
vist kan henføres til beregningsmetoden, jf. note 1 i tabellen.
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Velfærdsydelse Universel/lige adgang Egenbetaling

Dagtilbud Nej Ja

Folkeskole Ja Nej

Gymnasium Ja Nej

Erhvervsuddannelse Ja Nej

Voksen og efteruddannelse Nej Ja

Videregående uddannelse Ja Nej

Offentlig hjemmehjælp Ja, kræver visitation Nej

Plejehjemsplads Ja, kræver visitation Ja

Praktiserende læge Ja Nej

Speciallæge1 Ja, kræver henvisning Nej

Fysioterapeut mv. Ja, kræver henvisning Ja

Kiropraktor Ja Ja

Psykolog Ja, kræver henvisning Ja

Tandlæge Nej Ja

Sygehuse Ja Nej

Tabel VI.1. Adgang til en række velfærdsgoder

Tabel VI.2. Gini-koefficient i 2004 efter indkomstbegreb

1) Undtaget hals-næse-øre og øjenlæge.

 Pct.

Markedsindkomst 44,5

Disponibel indkomst efter direkte og indirekte skatter samt overførsler 26,4

Udvidede forbrugsmuligheder sfa. individuel offentlig service 25,8

Udvidede forbrugsmuligheder tillagt kollektiv offentlig service1 20,8

1) Udgifterne til den kollektive offentlige service fordeles ud med samme kronebeløb til alle personer, dvs. det har en større 
relativ værdi for lavindkomstgrupperne. 

Kilde: Finansministeriet (2007).
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Tabel VI.3 viser, at de marginale fordelings-
virkninger af den individuelle service er af sam-
me størrelsesorden, som effekten af dagpenge. 
De største effekter på årsindkomsten kommer 
fra hjemmehjælp og plejehjem samt dagpasning 

og uddannelse, hvilket hænger sammen med, at 
studerende og ældre generelt har relativt lave 
indkomster. Plejehjemspladser, hjemmehjælp 
og medicintilskud har den største omfordelende 
virkning, når der ses på livsindkomster.

 Årsindkomst Livsindkomst

Gini-koefficient, 2002 23,4 12,3

Ændring i gini-koefficient: Pct.-point x 100

• Medicintilskud -1,4 -0,9

• Hospital -1,4 -0,7

• Sygesikring -1,0 -0,5

• Kommunal tandpleje -1,4 -0,6

• Ordinær uddannelse -1,7 -0,4

• Voksenuddannelse -0,7 -0,4

• Dagtilbud -1,7 -0,4

• Hjemmehjælp -2,2 -0,8

• Plejehjem -2,4 -1,2

• A-kasseydelser -1,3 -0,8

Tabel VI.3. Marginal fordelingsvirkning af offentlige serviceudgifter, 2002

Anm.: Der er tale om en udvidelse af udgifterne på 100 mio. kr. til den pågældende ydelse, hvor det forudsættes, at finansierin-
gen er fordelingsneutral.

Kilde: Finansministeriet (2007).

Den offentlige service medvirker således til, 
at Danmark får et mere lige samfund. Besparel-
ser på den offentlige service risikerer dermed alt 
andet lige at være mest til ugunst for de i for-
vejen dårligst stillede, og dermed øge uligheden 
i samfundet. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
beregnede i 2011, at de planlagte besparelser i 
Genopretningspakken ville indebære mistede 
forbrugsmuligheder for omkring 3.200-3.500 kr. 
pr. person pr. år for den dårligst stillede tredjedel 
af befolkningen, mens det tilsvarende tab for den 
bedst stillede tredjedel lå omkring 2.700 kr. pr. 
år, og blev helt eller delvist opvejet af skattelet-
telserne i Forårspakken 2.0, jf. AE (2011). Siden 
har det vist sig, at besparelserne er blevet væ-
sentligt større, end planlagt, jf. kapitel V.

I de følgende afsnit fokuseres yderligere 
på, hvordan fordelingen af de enkelte offentlige 

servicetilbud fordeler sig på indkomst. Således 
fordeles brugen af dagtilbud, grundskole og ung-
domsskole, ældrepleje samt sundhedsydelser på 
indkomstgrupper. For at give et mere klart bil-
lede af indkomstfordelingen blandt brugerne af 
ydelserne, er indkomstgrupperne dannet således, 
at der tages højde for aldersfordelingen af bru-
gerne, jf. boks VI.1. 

Ved fortolkningen af fordelingsanalysens re-
sultater er det værd at holde sig for øje, at selv 
en helt lige fordeling af brugen af den offentlige 
service i sig selv vil virke omfordelende i den for-
stand, at uligheden reduceres, når alle indkomst-
grupper modtager samme ydelse. Det skyldes, at 
værdien af ydelsen er relativt større for lavind-
komstgrupperne. En neutral fordeling af udgifter 
eller ydelser ville indebære, at de blev fordelt med 
samme andel af den disponible indkomst.
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VI.3. Brug af dagtilbud til børn
Der var i 2011 godt 300.000 børn indskrevet 
i dagtilbud, heraf ca. 55.000 i dagpleje, godt 
10.000 i vuggestue, ca. 75.000 i børnehaver, 
mens de resterende ca.165.000 i integrerede in-
stitutioner, jf. figur VI.1.

Størstedelen af de indskrevne børn i dagtil-
bud var indskrevet i offentlige tilbud, mens en 
mindre del – ca. en femtedel – af børnene var 
indskrevet i enten private eller selvejende tilbud. 
I den understående analyse af, hvem der benytter 
dagtilbuddene, ses udelukkende på de offentlige 

dagtilbud. For en diskussion af problemstillinger 
vedrørende de private dagtilbud, jf. kapitel VIII.

Der er en sammenhæng mellem børn i fa-
milien og placering i indkomstfordelingen bl.a. 
som følge af, at den disponible indkomst er kor-
rigeret for sammensætningen og størrelsen af fa-
milien. Derfor er fordelingsanalysen af brugen 
af offentlige dagtilbud betinget af, at der er børn 
mellem 0 og 5 år i familien. Her ses det, at forde-
lingen af dagtilbud er ganske lige, hvilket afspej-
ler, at en meget stor del af børnene i Danmark er 
i dagtilbud, jf. figur VI.2.

Som udgangspunkt er brugen af en stor del af de offentlige velfærdsydelser i høj grad betinget af den enkeltes 
alder. Fx anvendes hjemmepleje og sundhedsydelser mest af ældre, mens brugen af dagtilbud knytter sig til den 
typiske alder, hvor man får børn.

Af den grund kan en fordelingsanalyse, som beror på en indkomstfordeling, der anvender den traditionelle 
metode – det vil sige, hele befolkningen deles op i ti lige store grupper (deciler), der sorteres efter størrelsen 
på den hustandsækvivalerede disponible indkomst – være misvisende, da fordelingsanalysen i høj grad vil 
være påvirket af alderssammensætningen i brugen af de offentlige serviceydelser. 

Med den hustandsækvivalerede disponible indkomst menes indkomsten efter skat, hvor der er korrigeret for 
stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer, og afspejler dermed bedre forbrugsmulighederne 
for familiemedlemmerne. Den hustandsækvivalerede indkomst for de to voksne i en familie med to voksne 
og to børn er således summen af de voksnes disponible indkomster delt med antallet af børn og voksne op-
løftet i 0,6.

For at imødegå denne aldersmæssige skævvridning i fordelingsanalysen anvendes en korrigeret indkomst-
fordeling. Således opdeles hver årgang i ti lige store grupper – ti deciler – der sorteres efter størrelsen på 
den hustandsækvivalerede disponible indkomst. Den første decil er de 10 pct. af aldersgruppen, som har den 
laveste indkomst, mens den tiende decil er de 10 pct. af aldersgruppen, som har den højeste indkomst.

For hver aldersgruppe fordeles brugerne af den pågældende ydelse på de ti deciler, og for at få en samlet 
indkomstfordeling tages der udgangspunkt i den aldersspecifikke decilindeling. Det vil fx sige, at antallet 
af brugere i (eller udgiftstrækket fra) den første decil er summen over antallet af (eller udgiftstrækket fra) 
brugere, der ligger i første decil for deres årgang.

Kilde: Analysen er udført for LO af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Lovmodellen fra 2009.

Boks VI.1. Principperne bag fordelingsanalysen af forskellige velfærdsydelser
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Figur VI.1. Indskrevne børn i dagtilbud og dagpleje, 1.000 børn

Kilde: Danmarks Statistik.
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Figur VI.2. Indkomstfordeling for brug af dagtilbud, pct.

Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen. Dagtilbud dækker dagpleje, vuggestuer, børnehaver og 
integrerede institutioner. Decilfordelingen er betinget af, at der er børn mellem 0 og 5 år i familien.

Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).
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Normeringerne i de offentlige dagtilbud er fastsat af den enkelte kommune. I løbet af 00’erne er der imidlertid 
sket et skred således, at antallet af timer pr. barn er reduceret med omkring 5 pct., jf. tabel A. 

Normeringerne i de offentlige dagtilbud er fastsat af 
den enkelte kommune. I løbet af 00’erne er der imid-

lertid sket et skred således, at antallet af timer pr. barn 
er reduceret med omkring 5 pct., jf. tabel A. 

Boks VI.2. Dagtilbud under pres

Tabel A. Udvikling i personalenormering 2000-2010

 2000 2010 Ændring

 Ugentlige personaletimer pr. børneenhed Pct.

Vuggestuebørn 5,47 5,10 -6,7

Børnehavebørn 5,45 5,19 -4,9

Anm.: Børneenheder opgøres ved, at børn under tre år tæller som to børneenheder.

Dertil kommer, at en rundspørge til institutionerne foretaget af Bureau 2000*) viser, at der er sket en yderligere 
reduktion af timetallet med 4-5 pct. alene fra 2010 til 2011. Således svarer hele 65 pct. af institutionerne, at de har 
færre medarbejdertimer i 2011, end i 2010, mens kun 2 pct. svarer, at de har flere timer. Gennemsnitligt set svarer 
personalereduktionerne til omkring ½ stilling pr. institution eller ca. 4,7 pct.

På den baggrund anslår Bureau 2000, at antallet af personaletimer er faldet med ca. 10 pct. mellem 2000 og 
2011, set i forhold til børnetallet. 

I samme rundspørge ses det endvidere, at institutionerne i gennemsnit har oplevet en stigning i den tid, persona-
let bruger på dokumentation mellem 2010 og 2011. Således svarer 44 pct. af institutionerne, at de bruger mere 
tid på dokumentation, mens blot 4 pct. bruger mindre tid. I gennemsnit er antallet af timer brugt på dokumenta-
tion steget med 2,1 time pr. uge for alle institutionerne eller ca. 0,5 pct.

Samlet set, er antallet af timer, børnene har gavn af personalet, således reduceret kraftigt siden årtusindskiftet, 
og rundspørgen viser, at faldet er taget til siden 2010. Når dette kombineres med, at andelen af kommuner med 
over 10 løsrevne lukkedage i dagtilbud er steget fra 33 til 59 pct. fra 2009 til 2011, og at den gennemsnitlige 
åbningstid tillige er faldet svagt i samme periode, jf. Projekt Børnepasning (2011), tegner der sig et billede af 
en faldende standard i dagtilbuddene. Med den aktuelle sparedagsorden i kommunerne er der ikke udsigt til, 
at denne tendens vendes foreløbigt. På den baggrund foreslås det at indføre nationale mindstenormeringer i 
dagtilbuddene.
*)  Rundspørgen er sendt til 3.322 dagtilbud, og institutioner i 92 af de 98 kommuner har svaret. Resultaterne er vægtet 

med svarprocent og børnetal i de enkelte kommuner 
Kilde: Bureau 2000 (2012).

Inden for grupperne med de laveste indkom-
ster er brugen af dagtilbud lidt mindre end for 
de øvrige grupper i indkomstfordelingen, hvilket 
kan hænge sammen med lavere arbejdsmarkeds-
tilknytning hos forældrene. Derimod hænger det 
sandsynligvis i mindre grad sammen med beta-
lingen til dagtilbuddene, da de dårligst stillede 

grupper ofte kan opnå hel eller delvis friplads.
De seneste års besparelser i kommunerne 

har sat dagtilbuddenes standard under pres. Dels 
gennem reduktioner af den tid, personalet kan 
bruge på børnene, dels som følge af stigende 
brug af lukkedage, jf. boks VI.2.
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Dertil kommer, at 127.740 elever var ved at 
tage en erhvervsuddannelse (EUD), og 140.719 ele-

ver var indskrevet på et gymnasium21, jf. tabel VI.4.
Grundskolen er den fælles platform, hvil-
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Figur VI.3. Fordelingen af elever i grundskolen på offentlig grundskole (folkeskolen), privat grund-
skole eller efterskole, 2011

Kilde: Danmarks Statistik.

VI.4. Brug af grundskole, gymnasier 
og erhvervsuddannelser
Grundskolen, erhvervsuddannelserne og gymna-
siet skal sikre, at den enkelte har et fundament til 
at begå sig i samfundet samt forberede den en-
kelte på at tage en uddannelse og på arbejdslivet. 

Der er i alt godt 710.000 elever i landets 
grundskoler, hvoraf de 580.000 elever går i 
den offentlige folkeskole. De resterende godt 
130.000 elever går i private skoler, som dækker 
over almindelige private dagsskoler samt efter-
skoler, jf. figur VI.3.

21) Dækker over det almene gymnasium, studenterkurser, HF og erhvervsgymnasiale uddannelser (HHX og HTX).
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Figur VI.4. Brug af offentlig grundskole, gymnasier og erhvervsuddannelse

Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Tabel VI.4. Elever i offentlige folkeskoler, erhvervsuddannelse (EUD) og gymnasiale uddannelser

 2011

Den offentlige folkeskole 580.349

Erhvervsuddannelser (EUD) 127.740

 heraf 

• Erhvervsfaglige grundforløb 46.327

• Pædagogisk grunduddannelse 3.893

• Merkantil – handel og kontor 17.079

• Bygge og anlæg 14.729

• Industri mv. 13.725

• Jordbrug og fiskeri 4.737

• Sundhed 16.518

• Øvrige erhvervsuddannelser 10.732

Gymnasiale uddannelser  140.719

 heraf 

•  Alment gymnasium, HF og studenterkursus 118.834

• HTX 13.008

• HHX 25.664

Kilde: Danmarks Statistik.

ket også afspejles af, at eleverne i grove træk 
kommer jævnt fra alle indkomstlag. Dog med 

en svagt aftagende tendens blandt den femtedel 
med de højeste indkomster, jf. figur VI.4.
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Til gengæld ses, at brugen af gymnasieuddan-
nelser og erhvervsuddannelser er modsatrettet. Der 
er i vid udstrækning børn af forældre, som tilhører 
den halvdel af befolkningen med de mindste ind-
komster, der tager en erhvervsuddannelse. Mens 
det i højere grad er børn af forældre tilhørende den 
halvdel af befolkningen med de højeste indkom-
ster, hvis børn tager en gymnasial uddannelse.

Endelig ses det, at trods et universalt og gra-
tis ungdomsuddannelsessystem, er børn af for-
ældre med de laveste indkomster i mindre grad 
tilstede på både erhvervsuddannelser og gymna-
siale uddannelser.

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Under 2 timer

2 - 3,9 timer

4 - 7,9 timer

8 - 11,9 timer

12 - 19,9 timer

Mere end 20 timer

Figur VI.5. Modtagere af hjemmehjælp fordelt på antallet af visiterede timer pr. uge, 2011 

Kilde: Danmarks Statistik.

VI.5. Brug af hjemmepleje  
og plejehjem

Hjemmepleje
I 2011 var der godt 165.000 ældre, som modtog 
hjemmehjælp, og de var samlet visiteret til ca. 
800.000 timers hjemmehjælp om ugen, hvad en-
ten der er tale om personlig pleje eller praktisk 
personlig hjælp. Størstedelen, det vil sige over 
100.000 personer, er visiteret til under 2 timers 
hjemmehjælp om ugen, jf. figur VI.5.

Som udgangspunkt er hjemmehjælpen en 
kommunal service, der bliver leveret til den enkel-

te ældre, men introduktionen af frit valg-ordninger 
har betydet, at brugen af privat hjemmehjælp er 
øget igennem 00’erne, og i 2011 varetog private 
firmaer ca. en tredjedel af hjemmehjælpen rundt 
omkring i landets kommuner, jf. kapitel VIII, hvor 
frit valg-ordninger belyses mere detaljeret.

Fordeles brugen af hjemmehjælp på alder 
og køn, ses det ikke overraskende, at antallet 

af hjemmehjælpstimer pr. uge øges markant i 
takt med alderen. Således får ældre i 80’erne 
hjemmehjælp mere end dobbelt så mange timer 
pr. uge, som ældre i 70’erne, og ældre over 90 
år får omkring dobbelt så meget igen, jf. figur 
VI.6a og figur VI.6b. Kvinder får tillige mere 
hjemmehjælp, end mænd i alle aldersgrupper, 
hvilket bl.a. skyldes, at kvinder generelt lever 
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de ældre med dårlig økonomi, der benytter sig 
af hjemmehjælp, hvad enten der er tale om per-
sonlig pleje eller hjælp, jf. figur VI.7a. og VI.7b.

længere end mænd, og dermed udgør stadig stør-
re andele af befolkningen, når alderen stiger.

Det ses, at det i højere grad er den halvdel af 
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Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen. 
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Figur VI.6a. Hjemmehjælp fordelt på køn og 
alder – personlig pleje, timer pr. uge

Figur VI.7a. Hjemmehjælp fordelt på indkomst – 
personlig pleje, pct.

Figur VI.6b. Hjemmehjælp fordelt på køn og 
alder – praktisk hjælp, timer pr. uge

Figur VI.7b. Hjemmehjælp fordelt på indkomst – 
praktisk hjælp, pct.

For de 60-69-årige modtagere af hjemme-
pleje er det især dem med de laveste indkomster, 
som får gavn af hjælpen. Fordelingen af hjem-

mehjælpen for de ældre brugere af hjemmehjælp 
er mere i tråd med den samlede brug af ydelser-
ne, jf. figur VI.8a og figur VI.8b. 
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Fra 2010 til 2011 faldt antallet af visiterede timer til hjemmepleje med 10 pct. Antallet af timer til personlig 
pleje faldt med ca. 9 pct., mens antallet af timer til praktisk hjælp faldt med 13 pct. Faldet i den praktiske hjælp 
det seneste år forstærkede en længerevarende faldende tendens for denne del af hjemmeplejen i forhold til både 
antallet af timer og antallet af modtagere, jf. figur A og tabel A.

Standarden for den praktiske hjælp er faldet over de seneste par år. I 2011 gennemførte FOA en rundspørge 
blandt de medlemmer, som arbejder i hjemmeplejen, om serviceniveauerne i den praktiske hjælp. Det fremgår 
af undersøgelsen, at de ældre hovedsageligt får et bad om ugen i 2011. Kun to ud af ti af de ansatte svarer, at de 
ældre kan komme i bad flere gange om ugen. Når de ansatte husker to år tilbage, svarer 4 ud af 10, det vi sige 
dobbelt så mange, at de ældre dengang kunne få mere end et bad om ugen.

Tilsvarende svarer hver fjerde ansatte i hjemmeplejen, at de ældre i 2011 får gjort rent hver tredje uge, mens 
kun 5 procent svarer, at de ældre får gjort rent hver uge. I forhold til standarden to år før undersøgelsen, svarer 
næsten hver fjerde, det vil sige fem gange så mange, at de ældre dengang fik gjort rent hver uge, jf. FOA (2011).

Boks VI.3. Faldende standarder i den praktiske hjælp
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Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen. Timer om ugen for hjemmehjælpen dækker det gennem-
snitlige antal timer om ugen for hele aldersgruppen. Fordelingen af hjemmehjælp for personer over 90 år er ikke vist.

Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Figur VI.8a. Fordelingen af hjemmehjælp – 
personlig pleje. Indeks, hvor 5. decil af de 
70-79-årige = 100

Figur VI.8b. Fordelingen af hjemmehjælp – 
praktisk hjælp. Indeks, hvor 5. decil af de 
70-79-årige = 100

Der er en mere tydelig sammenhæng mel-
lem helbred, erhvervsdeltagelse og placering i 
indkomstfordelingen for personer i 60’erne, end 
for de øvrige aldersgrupper, da en væsentlig del 
af denne aldersgruppe fortsat er på arbejdsmar-
kedet, mens langt de fleste over 70 år har truk-
ket sig tilbage. Helbredstilstanden, som bl.a. 
kan aflæses i behovet for hjemmehjælp, betyder 
således mere for arbejdsmarkedsdeltagelsen og 
dermed for indkomsten for de yngste ældre.

Hjemmepleje er en visiteret ydelse, jf. tabel 
VI.1. Det vil sige, de kommunale sagsbehandlere 
tildeler den enkelte borger en vis mængde hjem-
mehjælp alt efter en behovsvurdering. Antallet 

af visiterede hjemmehjælpstimer afhænger bl.a. 
af det politisk ønskede serviceniveau i den en-
kelte kommune. Borgernes retsstilling i forhold 
til visitationsprocessen er blevet mere uklar i den 
seneste tid efter, at Køge kommune har fået ret-
tens ord for, at allerede tildelt hjemmehjælp kan 
reduceres udelukkende som følge af kommunens 
sparekrav, det vil sige, uden at den enkelte bor-
ger har fået mindre behov for hjemmehjælpen. 

Visitationen af timer til hjemmepleje er ge-
nerelt faldet kraftigt fra 2010 til 2011, og der-
til kommer, at visitationen af timer til praktisk 
hjælp har været aftagende siden 2008, jf. boks 
VI.3. 

u
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end tredobles fra personer i 80’erne til personer 
over 90 år, jf. figur VI.9b. Analysen af indkomst-
fordelingen viser, at det især den gruppe af ældre 
med de mindste indkomster, som benytter de of-
fentlige plejehjemspladser mest, jf. figur VI.9a.

Plejehjem
Der er knap 6.000 offentlige plejehjemspladser i 
Danmark, og de benyttes i høj grad af de ældste 
kvinder, idet godt 9 pct. af denne gruppe bor på 
offentlige plejehjem. Andelen på plejehjem mere 
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Figur A. Hjemmepleje: timer og modtagere Tabel A. Udvikling siden 2008

   I alt
 2008-10 2010-11 2008-11

 Pct.

Timer i alt -2,7 -10,1 -12,5

Personlig pleje 0,0 -9,2 -9,2

Praktisk hjælp -12,0 -13,3 -23,7

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Figur VI.9a. Plejehjemsbeboere fordelt på ind-
komster, pct. 

Figur VI.9b. Andel af befolkning på plejehjem 
fordelt på alder og køn, pct.

Indkomsterne for ældre er generelt lavere, 
end for den samlede befolkning, da de har truk-
ket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og lever af 
pensionsopsparinger, formuer og offentlige pen-
sionsydelser. Samtidig er de supplerende pen-
sionsindkomster for de ældste pensionister rela-

tivt mindre, end for de yngre generationer, da de 
ældste i mindre udstrækning har haft egne pen-
sionsopsparinger. Endelig øges andelen af en al-
dersgruppe, som bor på plejehjem, med alderen. 
Alt dette trækker i retning af, at plejehjemsbe-
boere generelt har relativt lave indkomster. 

u
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VI.6. Brugere på det specialiserede 
socialområde
I 2011 var der godt 12.000 børn, som var anbragt 
uden for deres hjem. De anbragte børn kommer 
langt overvejende fra socialt udsatte familier, 
som er ramt af alkohol- og stofmisbrugsproble-
mer mv. Mere end en tredjedel var anbragt hos 
plejefamilie, mens godt 20 pct. var anbragt på 
døgninstitutioner og ca. 15 pct. på opholdsste-
der. De resterende var anbragt i forskellige an-
dre tilbud, som bl.a. dækker kost- og efterskoler 
samt eget værelse, jf. figur VI.10a. 

Derudover var knap 47.000 voksne og han-
dicappede i kontakt med det specialiserede so-
cialområde. Heraf har næsten halvdelen været i 
kontakt med særlige aktivitets- og samværstil-

Der er korrigeret for alderssammensætnin-
gen i fordelingsanalysen, og alligevel er godt 
halvdelen af plejehjemsbeboerne i de tre laveste 
indkomstgrupper. En forklaringsmulighed er, at 
kvinder i højere grad, end mænd, bor på pleje-
hjem, og kvinder har gennemsnitligt set dårli-
gere pensionsforhold, end mænd22. 

En anden forklaring er, at personer med relativt 
dårligt helbred både har højere tendens til at bo på 
plejehjem og tendens til lavere pensionsopsparin-
ger som følge af et mindre givtigt arbejdsliv23. 

Uanset de bagvedliggende forklaringer er 
det dog tydeligt, at både hjemmepleje og pleje-
hjemspladser er omfordelende til fordel for de 
mindrebemidlede. Analysen understøtter således 
effekterne i tabel VI.3.

Aktivitets- og samværstilbud 
Beskyttet beskæftigelse
Midlertidigt botilbud
Permanent botilbud

Familiepleje
Døgninstitution
Opholdsted
Andet

Aktivitets- og samværstilbud 
Beskyttet beskæftigelse
Midlertidigt botilbud
Permanent botilbud

Familiepleje
Døgninstitution
Opholdsted
Andet

Anm.: Andet omfatter kost- og efterskole, eget værelse, skibsprojekt og uoplyst tilbud.
Kilde: Ankestyrelsen.

Figur VI.10a. Fordeling af anbragte børn, 2011 Figur VI.10b. Fordelingen af voksne og handi-
cappede, 2011

22) I 2010 var den gennemsnitlige årlige pensionsudbetaling for mænd 195.200 kr., mens den for kvinder var 
174.600 kr., svarende til, at kvindernes bruttoindkomst er ca. 10 pct. under mændenes. Tallene er inklusive 
folkepension, hvor kvinder modtager mere, end mænd, som følge af lavere personlige pensionsopsparinger, jf. 
Forsikring og Pension (2012).
23) Dertil kommer, at et par tekniske forhold vedrørende analysen reducerer plejehjemsbeboeres indkomst i 
forhold til ikke-plejehjemsbeboeres. Dels hustandsækvivaleringen, som tager højde for stordriftsfordele ved at 
bo sammen med en ægtefælle, hvilket langt oftere er tilfældet for ikke-plejehjemsbeboere. Dels det imputerede 
afkast af egen bolig, som en del ikke-plejehjemsbeboere får gavn af, mens plejehjemsbeboere sædvanligvis ikke 
ejer fast ejendom. Ses bort fra enten hustandsækvivaleringen eller afkast af egen bolig, er ca. 40 pct. af beboerne 
i de tre nederste indkomstdeciler.
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ulighed i sundhed. Fx lever den fjerdedel af befolk-
ningen med de mindste indkomster i gennemsnit 
knap 8 år mindre, end den fjerdedel af befolknin-
gen med de højeste livsindkomster, jf. figur VI.11. 

Denne forskel i sundhed og levetid skyldes 
mange forhold. Fx har kort uddannede et mere 
opslidende arbejdsliv, da deres arbejdsmiljø er 
væsentligt dårligere – både psykisk og fysisk, jf. 
bl.a. LO (2007). Samtidig kan et generelt dårli-
gere helbred også være en medvirkende faktor til, 
at den enkelte får en lavere livsindkomst gennem 
længere sygefravær, færre beskæftigelsesmulig-
heder på arbejdsmarkedet og højere arbejdsløs-
hed samt tidligere tilbagetrækning enten i form 
af førtidspension eller efterløn. Derudover kan 
højtuddannede desuden have større overskud til 
at opsøge læge i rette tid og efterleve anbefalin-
gerne til en sund livsstil. Således viser undersø-
gelser, at uddannelsesniveauet har betydning for 
overholdelse af sundhedsstyrelsens råd om Kost, 
Rygning, Alkohol og Motion. Eksempelvis spi-
ser højtuddannede sundere, end lavt uddannede, 
jf. figur VI.12a. 

bud, jf. figur VI.10b. Omkring hver femte var i 
beskyttet beskæftigelse, mens henholdsvis hver 
femte og hver ottende var i permanente eller 
midlertidige botilbud. 

Siden 2009 er der blevet ca. 500 færre an-
bragte børn og unge, hvilket dog også dog dæk-
ker over forskydninger inden for tilbuddene. 
Således er antallet af børn og unge anbragt i fa-
miliepleje eller i eget værelse steget med samlet 
set 400, mens antallet af børn og unge anbragt 
i døgninstitutioner, opholdssteder samt kost- og 
efterskoler er faldet med næsten 900.

For de socialt udsatte og voksne med han-
dicap er der sket et skift væk fra de permanente 
botilbud. Det samlede antal brugere på området 
har dog været relativt stabilt siden 2009.

VI.7. Brug af sundhedsydelser

VI.7.1. Ulighed i sundhed
Det er veldokumenteret, at ulighed i indkomster og 
uddannelsesniveau generelt hænger sammen med 
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Kilde: AE (2012b).
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ter, selv hvis man er blevet henvist til behandling.
Den enkelte kan selv opsøge behandling hos 

en praktiserende tandlæge, som delvist finan-
sieres gennem den offentlige sygesikring. Den 
offentlige sygesikring dækker ca. halvdelen af 
udgifterne knyttet til tandlægebehandling, mens 
den resterende del af udgifterne finansieres gen-
nem egenbetaling25.

Ydelserne fra praksissektoren er forholds-
vist jævnt fordelt over de forskellige indkomst-
lag, om end en lidt større del af de offentlige 
sygesikringsydelser anvendes af den halvdel af 
befolkningen med de mindste indkomster, jf. fi-
gur VI.13a. Igen er det værd at minde om, at selv 
hvis de samlede udgifter til sygesikring var helt 
lige fordelt over de ti indkomstgrupper, ville de 
virke omfordelende, da sygesikringsudgifterne 
udgør en større andel af de laveste indkomster.

Fordeles sygesikringsudgifterne på alders-
grupper, ses det, at det i høj grad er de ældre, der 
anvender ydelserne i praksissektoren, jf. figur 
VI.13b, hvilket ikke er så overraskende, da deres 
helbred alt andet lige vil være dårligere, end hos 
de yngre generationer.

Uligheden i sundhed kommer også til ud-
tryk, når resultaterne af behandlinger måles. 
Således viser den danske undersøgelse af can-
cer-ulighed, at højindkomstgrupper har større 
overlevelseschance ved kræft, jf. figur VI.12b. 
Mere specifikt viser Frederiksen (2009) således, 
at knap 6½ pct. af de lavtuddannede med tarm-
kræft dør inden for 30 dage efter behandling, 
mens den tilsvarende andel for højtuddannede er 
3 pct., det vil sige under halvdelen. 

VI.7.2. Praksissektoren
Alle borgere har fri adgang til de alment prakti-
serende læger, mens man som hovedregel skal 
være visiteret, det vil sige henvist af egen læge 
eller et sygehus, for at kunne gå til en praktise-
rende speciallæge finansieret af den offentlige 
sygesikring24. Som udgangspunkt kræves også 
en henvisning af egen læge eller sygehuset for at 
kunne få den offentlige sygesikring til helt eller 
delvist at dække udgifterne ved behandling af fy-
sioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer. Sæd-
vanligvis vil der være en begrænset egenbetaling 
ved behandling af fysioterapeuter og ergoterapeu-
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Figur VI.12a. Andel over 25 år, der ikke spiser 
frugt hver dag, pct. 

Figur VI.12b. Overlevelse efter 5 år for alle 
kræftformer fordelt på indkomst og køn

Anm.: Lavt uddannede har under 10 års skolegang, mens 
højt uddannede har 15 års skolegang.

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2009). 

Kilde: CANULI og FOA (2010).

24) Gælder dog ikke for hals-, næse-, øre- og øjenlæger.
25) Kommunerne kan endvidere give yderligere tilskud til kontanthjælpsmodtagere og pensionister.
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søg er større for disse grupper. jf. figur VI.14b. 
Faktisk er både antallet af lægebesøg og syge-
sikringsudgiften pr. lægebesøg i grove træk afta-
gende med indkomsten.

Alment praktiserende læger
Fordelingsanalysen viser, at det er den halvdel af 
befolkningen med de mindste indkomster, som 
anvender de praktiserende læger mest, jf. figur 
VI.14a. Dertil kommer, at udgifterne pr. lægebe-
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Figur VI.13b. Aldersfordelingen i brugen syge-
sikringsydelser, kr. pr. person.

Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).
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Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Speciallæger
Udgifterne til speciallæger er forholdsvist størst 
for den fjerdedel af befolkningen med de højeste 
indkomster, og mindst i de mellemste indkomst-
grupper, jf. figur VI.15a. Det skyldes hovedsage-
ligt, at det er de bedst stillede, som oftest benyt-
ter sig af tilbuddene om speciallæger. Udgiften 
pr. speciallægebesøg er derimod klart højest for 

de laveste indkomstgrupper, og mindst for de 
bedst stillede grupper, jf. figur VI.15b.

Denne fordelingsmæssige profil peger igen 
på, at den halvdel af befolkningen med de mind-
ste indkomster har et mindre godt helbred og 
er mere behandlingskrævende, end den halvdel 
med de største indkomster. 
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med de mindste indkomster er væsentlig mere 
behandlingskrævende, når de går til tandlæge. 
En forklaring på den fordelingsmæssige profil for 
tandlægeydelserne er efter alt at dømme, at den 
væsentlige egenbetaling afholder grupperne med 
de mindste indkomster fra at opsøge tandlæge. 

Den relativt højere sygesikringsudgift pr. tand-
lægebesøg hos den halvdel af befolkningen med 
de mindste indkomster peger desuden på, at de har 
mindre sunde tænder, end den del af befolkningen 
med de største indkomster, hvilket formentlig for-
stærkes af, at de ikke opsøger tandlæge i ret tid. 

Tandlæger
Ligesom med speciallægeydelser er det de be-
folkningsgrupper med de største indkomster, 
som besøger tandlægen oftest, hvorfor denne 
gruppe også ligger beslag på den største del af 
udgifterne til tandlægebehandlinger, jf. figur 
VI.16a. Til gengæld er udgifterne pr. tandlæge-
besøg størst for den halvdel af befolkningen med 
de mindste indkomster, og udgiften pr. besøg bli-
ver mindre, desto højere man kommer op i ind-
komstfordelingen, jf. figur VI.16b. 

Det betyder, at den halvdel af befolkningen 
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Figur VI.15a. Fordelingen af sygesikringsudgifter 
til speciallæger, pct.

Figur VI.16a. Fordelingen af sygesikringsudgifter 
til tandlægebehandling, pct.

Figur VI.15b. Udgift pr. besøg hos speciallæger 
over indkomstdeciler, kr.

Figur VI.16b. Udgift pr. tandlægebesøg, kr.

Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).
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snit 3½ dag. Brugen af sygehusene – målt på 
gennemsnitlig antal sengedage pr. indlagt pa-
tient – viser, at det er den halvdel af befolknin-
gen med de mindste indkomster, som anvender 
sygehusene mest, jf. figur VI.17.

VI.7.3. Hospitaler
I 2011 skete 1,3 mio. indlæggelser på sygehu-
sene, hvilket betød, at sygehusene behandlede 
700.000 patienter, som samlet havde 4,5 mio. 
sengedage. Hver indlæggelse varede i gennem-
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Figur VI.17. Fordeling af sengedage, ambulante behandlinger og skadestuebesøg, pct.

Anm.: I boks VI.1 redegøres for principperne bag fordelingsanalysen.
Kilde: En særkørsel fortaget af AE for LO på baggrund af Lovmodellen (2009).

Med hensyn til skadestuebesøg ses også det 
største forbrug blandt den halvdel af befolknin-
gen med de laveste indkomster, mens fordelin-
gen er mere jævn med hensyn til de ambulante 
behandlinger.

Denne fordelingsprofil for sygehusydelserne 
tyder på, at sygehusene fungerer som et sik-
kerhedsnet for alle. De lavere indkomstdecilers 
større sygehusforbrug afspejler, at disse grupper 
formentlig har relativt dårligere helbred.

VI.8. Den offentlige service i fremtiden
Befolkningsfremskrivninger viser, at skiftet i 
befolkningssammensætningen vil tage til frem 

mod 2030, og andelen af ældre i befolkningen 
vil stige. Som udgangspunkt vil det både presse 
arbejdsmarkedet i form af et fald i antal og andel 
personer i den erhvervsaktive alder og øge beho-
vet for offentlig individuel (borgernær) service, 
særligt rettet mod sundhed og ældrepleje, som 
i høj grad er aldersafhængige ydelser, jf. afsnit 
VI.5 og afsnit VI.6. 

Med Velfærdsaftalen fra 2006 og Tilbage-
trækningsaftalen fra 2011 øges antallet af er-
hvervsaktive personer frem mod 2030 betydeligt 
gennem forhøjelser af pensions- og efterlønsal-
der, men et voksende antal ældre vil alt andet 
lige fortsat øge efterspørgslen efter den offent-
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mod 2020, hvis der skal være et uændret service-
niveau pr. bruger.

Efter 2020 er regeringens fremskrivning af 
den offentlige forbrugsvækst i højere grad styret 
af det tiltagende skift i befolkningssammensæt-
ningen, og væksten i det offentlige forbrug tager 
til. Det offentlige forbrug vokser således hurti-
gere, end BNP, efter 2020 i den demografiske 
fremskrivning, jf. VI.19a.

Befolkningsudviklingen har i regeringens 
2020-plan stor betydning for den underliggende 
udvikling i de offentlige serviceudgifter frem 
mod 2030. Der er dog politisk fastsat eksplicitte 
målsætninger om en beskeden til moderat real-
vækst i det offentlige forbrug på 0,8 pct. om året 
fra 2014 til 2020. Det skønnes, at befolknings-
udviklingen isoleret set vil indebære en stigning 
i det offentlige forbrug på ca. ¼ pct. årligt frem 

sionsalder, ventes at vokse betydeligt mindre 
frem mod 2030. Det afspejler sig i regeringens 
fremskrivning af beskæftigelse og arbejdsstyrke 
i 2020-planen, som viser en strukturel stigning 
frem mod 2030, jf. figur VI.18b. 

lige service. Det afspejles i, at den traditionelle 
ældrebrøk vil stige kraftigt frem mod 2030, jf. 
figur VI.18a26.

På samme tid ses, at den reviderede ældre-
brøk, som tager højde for en højere folkepen-

26) Fremskrivningerne i dette afsnit beror på regeringens 2020-plan, og herunder den demografiske udvikling. 
Dertil skal nævnes, at sådanne fremskrivninger søger at illustrere den underliggende udvikling, og ikke skal ses 
som en prognose, der tager højde for konjunkturudviklingen eller politiske prioriteringer. Fremskrivninger af 
denne art er omgærdet af betydelig usikkerhed, som bl.a. kan tilskrives usikkerhed om befolkningsudviklingen, 
befolkningens erhvervsdeltagelse og udviklingen i sundhedstilstanden.
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Figur VI.18a. Udviklingen i forsørger- og ældre-
brøk

Figur VI.18b. Den strukturelle udvikling i be-
skæftigelsen og arbejdsstyrken

Anm.: Ældrebrøken dækker over befolkningen over 64 år sat i forhold til antallet af 15-64-årige. Den reviderede ældrebrøk tager 
højde for, at pensionsalderen øges som følge af Velfærdsaftalen og Tilbagetrækningsaftalen, og kan dermed ses som et 
mere retvisende mål for aldrende befolknings indvirkning på arbejdsudbuddet, mens den traditionelle ældrebrøk er udtryk 
for udviklingen i behovet for offentlige service. 

Kilde: Finansministeriet, Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet og Danmarks Statistik.

Det er udgifterne til den individuelle offent-
lige service, som fremskrives til at vokse kraf-
tigere, end BNP efter 2020, mens udviklingen 
i udgifterne til den offentlige kollektive service 
fremskrives i takt med BNP. Dertil er det særlig 
udgifterne rettet mod sundhed, ældrepleje og so-
cial beskyttelse af udsatte grupper og handicap-
pede, som fremskrives til at vokse kraftigere, end 
BNP. På de resterende serviceområder, eksem-
pelvis undervisning, fremskrives udgifterne stort 
set i takt med BNP jf. figur VI.19b og VI.20a.

Det skal imidlertid bemærkes et par forhold, 
som gør, at udviklingen i den offentlige service 

kan udvikle sig væsentligt anderledes end de 
fremskrevne niveauer, selv uden en eksplicit po-
litisk prioritering. 

For det første er der tegn på, at efterspørgslen 
efter sundhedsydelser vokser hurtigere, end vel-
standsudviklingen, bl.a. i form af ønsker om nye 
og bedre behandlingstilbud, hvilket kan indebæ-
re større pres på sundhedsvæsenet, end forudsat. 
På den anden side vil ny viden og fx udvikling 
af nye behandlingsmetoder i sundhedsvæsenet 
også medføre endnu højere effektivitet, hvilket 
alt andet lige reducerer behovet for at øge res-
sourceindsatsen.
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Figur VI.20a. Udviklingen i den individuelle ser-
vice på underkomponenter 

Figur VI.20b. Udviklingen i den offentlige be-
skæftigelse

Anm.: Fremskrivningen af det offentlige serviceforbrug på underkomponenter er en ren teknisk fremskrivning, der alene knyttes 
til den demografiske udvikling. I fremskrivningen er taget højde for en sund aldring, som indebærer, at de ældres sund-
hedstilstand delvist følger udviklingen i restlevetiden.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet og Danmarks Statistik.
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Den forventede udvikling i offentligt forbrug 
og offentlig beskæftigelse stiller krav til uddan-
nelse og rekruttering af nye offentlige medarbej-
dere, særligt inden for områder hvor der både 
forventes et større træk på den offentlige service, 
og hvor en større andel af medarbejderne træk-
ker sig tilbage inden for relativt kort tid. Ek-
sempelvis har ældreplejen og det specialiserede 
socialområde både udsigt til stigende efterspørg-
sel, jf. ovenfor, og en relativ stor tilbagetrækning 
i de kommende år, da andelen af personalet over 
50 år er henholdsvis 35 og 40 pct., jf. kapitel II.

Regeringens fremskrivning tager afsæt i de 
nuværende organisationsformer på de offentlige 
arbejdspladser. Den understreger hermed også 
behovet for at udvikle og effektivisere den of-
fentlige sektor gennem inddragelse af medar-
bejdernes kompetencer. Derved kan der for en 
given medarbejderstab tilvejebringes mere og 
bedre service.

For det andet er der i fremskrivningerne ind-
arbejdet en forudsætning om ”sund aldring” – det 
vil sige, at antallet af sunde leveår delvist stiger i 
takt med levetiden, hvilket er en rimeligt veldo-
kumenteret effekt27. Der er dog en del usikkerhed 
knyttet til den præcise størrelse af effekten. 

Endelig er der en generel usikkerhed tilknyt-
tet befolkningsudviklingen, som i høj grad knyt-
ter sig til ændringerne i middel- og restlevetiden, 
samt ændringer i nettoindvandringen.

Regeringens fremskrivning af det offentlige 
forbrug indebærer, at den offentlige beskæfti-
gelse forventes at vokse moderat mellem 2012 
og 2020. Efter 2020 indebærer fremskrivningen 
imidlertid, at den offentlige beskæftigelse vil 
vokse hurtigere, jf. figur VI.20b. 

De største stigninger i beskæftigelsen følger 
udviklingen i den offentlig service, det vil sige, de 
forventes især at ske på sundheds- og ældreområ-
det samt i mindre omfang på det sociale område. 

27) Jf. bl.a. De Økonomiske Råd (2009), hvor det fremgår, at en væsentlig del af sundhedsudgifterne i de sidste 
leveår ikke afhænger af alder, men af restlevetiden. Det fremgår dog også, at det er en mindre del af udgifterne 
til ældrepleje, der afhænger af restlevetiden.
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og pleje belyses i afsnit 6. Der ses på bidraget fra 
en velfungerende infrastruktur i afsnit 7, og de of-
fentlige forskningsmidler diskuteres i afsnit 8. 

VII.2. En effektiv og  
veldrevet offentlig sektor
I en international sammenhæng viser en række 
af Verdensbankens indikatorer, at den offentlige 
sektor er meget effektiv og veldrevet i Danmark. 
Således er det blandt de lande, vi sammenligner 
os med, kun Finland, som har en mere effektiv 
offentlig sektor, jf. figur VII.1.

Verdensbankens indikator for den offentlige 
sektors effektivitet samler mange forskellige ak-
tørers opfattelser af blandt andet kvaliteten af 
offentlig service (fx uddannelse, sundhed og in-
frastruktur), den politiske uafhængighed af em-
bedsapparatet, kvaliteten af politikformulering og 
implementering samt regeringernes troværdighed. 
Oplysningerne stammer fra officielle dataindsam-
lere, uafhængige analyseinstitutter, udviklings-
banker, surveys vedr. fx forretningsklima m.fl.

Effektiviteten i den offentlige administra-
tion understreges også af, at kvaliteten af den 
offentlige regulering i Danmark er den højeste 
i verden, jf. figur VII.2a. Denne indikator inde-
holder oplysninger om evnen til at formulere og 
implementere politik og regulering, der sikrer 
og promoverer udviklingen i den private sektor. 
Herunder indgår bl.a. konkurrencelovgivning, 
virksomheders administrative byrder, skattesy-
stemet og skatteopkrævning mv. På tilsvarende 
vis ses, at udbredelsen af korruption i den offent-
lige sektor er mindst i Danmark, jf. figur VII.2b.

VII.1. Indledning
Den offentlige sektor tjener mange forskellige 
formål. Foruden at bidrage til lige muligheder 
og grundlæggende lighed er det et centralt mål, 
at den skal understøtte en gunstig og stabil sam-
fundsøkonomisk udvikling med øje på jobska-
belse og velstand. 

Generelt skal den offentlige sektor udstikke 
gode rammer for, at danske borgere og virksom-
heder kan udleve deres virkelyst bedst muligt, 
uden unødige vanskeligheder eller omkostnin-
ger. 

Dertil kommer, at de langsigtede effekter 
af den offentlige service skal understøtte vækst 
og velstand i det danske samfund. Et par af de 
væsentligste effekter af den offentlige service 
på den danske velstand kommer således gennem 
sundheds- og uddannelsessektoren, som sikrer, 
at den danske befolkning er ved godt helbred og 
har et højt kompetenceniveau. Dette er medvir-
kende til et højproduktivt samfund. Endvidere er 
det betydelige offentlige udbud af daginstitutio-
ner og ældrepleje med til at sikre en høj beskæf-
tigelsesgrad.

Dette kapitel stiller skarpt på de gunstige 
samfundsøkonomiske virkninger af den offent-
lige service – hovedsageligt med fokus på, hvor-
dan den offentlige service medvirker til at øge 
arbejdsudbuddet og væksten. 

I afsnit 2 konstateres indledningsvist, at Dan-
mark overordnet set har en meget veldrevet of-
fentlig sektor. I afsnit 3 ses på samfundsvirkninger 
af uddannelsessystemet. En del af sundhedssek-
torens bidrag beskrives i afsnit 4 og sygefravær 
tages op i afsnit 5. Effekterne af tilbud om pasning 

Kapitel VII. Gunstige samfundsvirkninger af offentlig service
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Figur VII.1. Indikator for den offentlige sektors effektivitet

Anm.: Indikatoren har værdier mellem -2½ og 2½. En lav værdi angiver en ineffektiv offentlig sektor, mens en høj værdi angiver 
en effektiv offentlig sektor. 

Kilde: www.worldbank.org.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

DNK
NZL

LUX
NLD

SWE
FIN

CAN
IRL

CHE
GBR

DEU
USA

AUT
NOR

EST
ISR

BEL
FRA

ESP
ISL

POL
ITA

GRC -0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

DNK
NZL

SWE
FIN

LUX
NLD

NOR
CHE

ISL
DEU

BEL
GBR

FRA
IRL

AUT
USA

PRT
ESP

EST
ISR

POL
ITA

GRC

Figur VII.2a. Indikator for kvaliteten af den of-
fentlige regulering

Figur VII.2b. Indikator for udbredelsen af  
korruption i den offentlige sektor.

Anm.: Indikatorerne har værdier mellem -2½ og 2½, hvor en lav værdi er ringest og en høj værdi bedst. 
Kilde:  www.worldbank.org
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produktiviteten vokset med samlet set knap 6½ 
pct. i den offentlige sektor fra 2000 til 2010 og 
med ca. 6¾ pct. i den private sektor i samme pe-
riode, jf. figur VII.3. 

Nye tal fra Danmarks Statistik viser endvi-
dere, at timeproduktiviteten i store træk har ud-
viklet sig i takt med produktiviteten i den private 
del af økonomien siden 2000. Således er time-

28) Der er indledt et arbejde med at identificere kvalitetsmål for den offentlige ikke-markedsmæssige produk-
tion. De er imidlertid endnu ikke med i opgørelsen. 
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Figur VII.3. Udviklingen i timeproduktiviteten for offentlig og privat sektor, indeks 2000=100

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Opgørelser af produktionens udvikling i den 
offentlige sektor har traditionelt været opgjort fra 
inputsiden, det vil sige ud fra værdien af den ar-
bejdskraft og det kapitalapparat, som benyttes til 
at producere de offentlige ydelser. Det skyldes, 
at det er vanskeligt at opgøre prisen af offentlige 
ydelser, der ikke afsættes på et marked, og der-
med også mængdeudviklingen. Den offentlige 
produktivitet vist i figur VII.3 er imidlertid op-
gjort ud fra Danmarks Statistiks nye outputbase-
rede opgørelse af offentlig produktion, jf. Dan-
marks Statistik (2012). Denne metode søger bl.a. 
på baggrund af aktivitetstal, DRG-takster i ho-
spitalsvæsenet samt elevtal og undervisningstak-
ster i uddannelse at opgøre udviklingen i prisen 

på og mængden af offentlig produktion. Mæng-
destigningen i den offentlige produktion tager dog 
ikke højde for kvalitetsforbedringer28. Resultater 
fra denne metode er imidlertid mere sammenlig-
nelige med den produktivitetsudvikling, som op-
gøres for den private sektor, end resultater fra den 
traditionelle inputbaserede opgørelse.

På nogen områder har den offentlige produk-
tivitetsudvikling været særlig høj i de senere år. 
Det gælder eksempelvis på sygehusområdet, hvor 
der er relativt klare mål for produktionsudviklin-
gen. Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling 
i de offentlige underbrancher mellem 2000 og 
2010 ligger mellem -0,5 pct. pr. år for kultur og 
fritid og +1,6 pct. pr. år for sundhed, jf. figur VII.4. 
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29) Uligheden steg med 2,5 pct.-point fra 2002 til 2010, det vil sige under den tidligere VK-regering. Stigningen 
skyldes hovedsagelig to forhold: For det første blev der i flere omgange givet skattelettelser, som i højere grad 
tilfaldt de velstillede, og for det andet steg afkastet af ejerboliger markant, hvilket tillige gav de velstillede den 
største gevinst. Den betydelige stigning i beskæftigelsen op gennem 2000-tallet bidrog derimod til at reducere 
uligheden, jf. AE (2012a).
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Opgørelsen skal tages med det nævnte forbe-
hold, at der ikke tages hensyn til fx øget kvalitet 
i undervisningen, hvis der kommer færre elever 
pr. underviser. Den målte produktivitetsvækst i 
sundhedsvæsenet tager heller ikke hensyn til nye 
og bedre behandlingsformer.

Ud over at være veldrevet og effektiv, bidra-
ger indretning af den offentlige sektor gennem 
indkomstoverførsler og et progressivt skatte-
system til, at Danmark har en af verdens mest 
lige indkomstfordelinger, jf. figur VII.529. Dertil 
kommer, at den skattefinansierede velfærdsser-
vice bidrager yderligere til at sikre lige mulighe-
der for danskerne, jf. kapitel VI.

En større grad af lighed har gavnlige effekter 
for samfundet. Lige muligheder og en høj grad 
af velstand hænger sammen – bl.a. gennem at 
øget uddannelsesniveau, bedre helbredstilstand, 

større social mobilitet, mindre social uro og stør-
re tryghed samt større sammenhængskraft.

Derudover er den offentlige sektor også med 
til at sikre en stabil økonomisk udvikling. Såle-
des bidrager de betydelige automatiske stabilisa-
torer i bl.a. skatte- og overførselssystemet til at 
dæmpe konjunkturudsvingene. Det sker blandt 
andet gennem arbejdsløshedsunderstøttelse og 
et progressivt skattesystem. 

Endvidere er den offentlige beskæftigelse 
normalt mindre konjunkturfølsom, end den pri-
vate beskæftigelse, hvilket dæmper de samlede 
udsving i beskæftigelsen. En stabil økonomisk 
udvikling er ønskværdig som følge af proble-
merne med stor arbejdsløshed, risikoen for so-
cial udstødelse og tab af både den enkeltes og 
samfundets velstand i økonomiske tilbageslag, 
mens økonomisk overophedning ofte efterfølges 
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Figur VII.5. Indkomstfordelingen i forskellige lande, målt ved gini-koefficienten

Kilde: OECD.

af en markant opbremsning. I tilgift kan og bør 
der derfor i kraftige lavkonjunkturer – hvor de 
automatiske stabilisatorer ikke slår til – iværk-
sættes diskretionære økonomisk-politiske tiltag, 
som understøtter jobskabelse og vækst, mens der 
under højkonjunkturer bør spares op, dels for at 
undgå overophedning, dels for at sikre bedre 
muligheder for at gribe ind i dårlige tider.

VII.3. Uddannelse

Afkast af uddannelse
En velkvalificeret arbejdsstyrke med gode kom-
petencer er vigtig for et moderne og højt udviklet 
samfund, som fortsat vil udvikle sig. Kompeten-
te medarbejdere – hvad enten der er tale om for-
melle eller uformelle kompetencer – kan i højere 
grad indgå i udviklingen af deres arbejdspladser. 
Således er en velkvalificeret arbejdsstyrke vigtig 
for innovationen, hvad enten det gælder forbed-
ringen af arbejdsgange, udviklingen af ny tek-
nologi eller implementering af nye arbejdsgange 
og teknologier.

Der er et betydeligt samfundsøkonomisk af-
kast af kompetenceudvikling, hvad enten der er 
tale om uformel eller formel kompetenceudvik-
ling. Øget uddannelse indebærer således større 
udbud af arbejdskraft.

Uddannelse er ikke bare vigtigt for velstands-
niveauet i samfundet og de offentlige finanser. 
Det er også vigtigt for den enkelte, da uddan-
nede personer som oftest også oplever en højere 
indkomst, får et længere arbejdsliv samt et bedre 
helbred. Således ses det, at en erhvervskompe-
tencegivende uddannelse forlænger den enkeltes 
arbejdsliv med ca. 10 fuldtidsår sammenlignet 
med et arbejdsliv som ufaglært, uanset om der 
er tale om en erhvervsuddannelse (EUD) eller en 
videregående uddannelse – det være sig en kort, 
mellemlang eller lang videregående uddannelse 
henholdsvis KVU, MVU eller LVU. Dette skyl-
des en række forhold som fx større beskæftigel-
seschancer og et bedre helbred, jf. figur VII.6.

Det forlængede arbejdsliv indebærer en stig-
ning i velstanden i samfundet og en styrkelse af 
de offentlige finanser. Det længere arbejdsliv be-
tyder også, at uddannelse øger livsindkomsten for 



112

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ufaglært EUD KVU MVU LVU

Figur VII.6. Antal år i fuldtidsbeskæftigelse efter uddannelsesniveau

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets lovmodelregistre.

den enkelte, og det er medvirkende til, at livsind-
komsten for personer med en erhvervsuddannelse 

eller en videregående uddannelse er betydeligt 
større, end for en ufaglært, jf. figur VII.7a. 
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Dertil kommer, at et øget uddannelsesniveau 
også indebærer en højere arbejdsindkomst pr. år 
i beskæftigelse bl.a. som følge af højere produk-
tivitet. Da arbejdslivet er nogenlunde lige langt 

uanset uddannelsesniveau, skyldes forskellene 
i livsindkomst blandt grupperne med kompe-
tencegivende uddannelser lønforskelle. Således 
øges livsindkomsten i gennemsnit med knap 3 
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Grundskolen suppleres af et universelt og 
stort set gratis uddannelsessystem – herunder 
muligheden for at modtage SU – som sikrer, at 
børn og unge fra alle samfundslag har mulighed 
for opnå en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse, som svarer til deres evner, uanset forældre-
nes indkomst. Det indebærer, at befolkningens 
fulde potentiale bedre kan opdyrkes til gavn for 
den enkelte og for samfundsøkonomien. 

Uddannelsessystemet i Danmark er ikke per-
fekt, men en international sammenligning viser, 
at børn af ufaglærte forældre har gode muligheder 
for at opnå en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse set i forhold til de øvrige OECD-lande. Ek-
sempelvis er andelen af danske børn af ufaglærte, 
som opnår en kompetencegivende uddannelse, 
blandt de højeste sammen med Sverige og Finland, 
jf. figur VII.8a. Dertil kommer, at børn af ufag-
lærte er mindre underrepræsenterede på de videre-
gående uddannelser, end i Sverige og Finland, jf. 
figur VII.8b. Uddannelsesmobiliteten blandt børn 
af ufaglærte indebærer, at det danske samfund kan 
nyde godt af hele befolkningens evner. 

mio. kr. for en person med en erhvervsuddan-
nelse, med ca. 3½ mio. kr. for en person med en 
kort eller mellemlang videregående uddannelse 
og med knap 10 mio. kr. for personer med en 
lang videregående uddannelse, jf. figur VII.7b.

Det ses således, at opkvalificeringen af ufag-
lærte til en erhvervsuddannelse (EUD) eller til en 
kort videregående uddannelse har den kraftigste 
virkning på arbejdsudbuddet, hvorimod opkva-
lificering til en lang videregående uddannelse i 
højere grad styrker produktivitetsudviklingen.

Social mobilitet
Grundskolen er fundamentet i det danske skole-
system, som skal sikre, at alle uanset baggrund 
opnår solide faglige og sociale færdigheder og 
kan begå sig i et moderne samfund. Grundskolen 
er dermed en væsentlig faktor i indsatsen for at 
bryde social arv. Børnene i grundskolen kommer 
fra alle indkomstgrupper, sociale lag og etnisk 
oprindelse, og skolen medvirker dermed også til 
at sikre sammenhængskraften og integrationen i 
samfundet gennem det fælles læringsmiljø. 
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Figur VII.8a. Uddannelsesmobilitet for børn af 
ufaglærte, pct.

Figur VII.8b. Børn af ufaglærte på videregående 
uddannelser, odds ratio

Anm.: Figuren viser andelen af ikke-studerende 25-34-årige, 
hvis forældre er ufaglærte, som opnår en kompetence-
givende uddannelse.

Kilde: OECD (2012a). 

Anm.: Odds ratio er andelen af studerende på videre-gående 
uddannelser med ufaglærte forældre sat i forhold til 
andelen af ufaglærte forældre i alt. I Danmark har ca. 
10 pct. af de studerende ufaglærte forældre, mens 16 
pct. af forældrene er ufaglærte, hvilket giver et forhold 
på 0,6.

Kilde: OECD (2012a). 

Uddannelsesmobiliteten styrkes yderligere 
af, at efteruddannelsesindsatsen for voksne er 
betydelig i Danmark. Således ligger Danmark 

højt i forhold til, hvor stor en andel af de be-
skæftigede, der opnår efteruddannelse, bl.a. som 
følge af en væsentlig offentlig medfinansiering, 
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uddannelse, er Danmark godt med. Det gælder 
både i forhold til kontorarbejde og i forhold til 
mere manuelt arbejde, jf. figur VII.9b.

om end Danmark er lavest placeret blandt de 
nordiske lande, jf. figur VII.9a. Særligt i forhold 
til andelen af kortuddannede, som opnår efter-
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Figur VII.9a. Efteruddannelse i alt Figur VII.9b. Efteruddannelse til kort-uddannede

Kilde: Eurofound (2012).

Den væsentlige offentlige medfinansiering af 
voksen- og efteruddannelsen er med til at sikre et 
højt niveau af efteruddannelse, hvilket er til gavn 
for de pågældendes nuværende og kommende ar-
bejdsgivere. Den høje fleksibilitet på den danske 
arbejdsmarked indebærer mange jobskift, hvilket 
sædvanligvis anses for en styrke ved den danske 
flexicurity-model. Det kan dog også indebære, at 
virksomhederne underinvesterer i medarbejder-
nes kompetencer i forhold til det samfundsmæs-
sigt optimale, hvis ikke efteruddannelsen har et 
betydeligt element af offentlig medfinansiering.

 VII.4. Sundhedsvæsen
Det danske sundhedsvæsen har mange forskel-
lige formål. Hovedformålet er at bidrage til et 
godt helbred blandt danskerne. Dette dækker 
bl.a. over velfungerende sygdomsforebyggelse, 
en grundig, hurtig og effektiv sygdomsbehand-
ling samt en god og effektiv genoptræning. Et 
godt helbred øger den enkeltes livskvalitet og 
antallet af sunde leveår. 

Den universelle model for sundhedsvæsenet 
skaber desuden både lighed og tryghed i befolk-
ningen gennem forvisningen om, at hvis uheldet 
skulle være ude, så har alle i udgangspunktet 

mulighed for at få den samme kompetente be-
handling uden skelen deres økonomiske forhold. 
En fri og gratis adgang til sundhedsydelser giver 
dermed mulighed for, at lavindkomstgrupper og 
kronisk syge kan opnå mere og bedre behand-
ling, og dermed få et bedre chance for helbre-
delse og et produktivt liv.

En væsentlig indikator for helbredstilstanden 
i befolkningen er den forventede middellevetid, 
og her har Danmark i mange år ligget relativt lavt 
i en international sammenhæng. Eksempelvis er 
middellevetiden i Sverige omkring 2½ år højere. 
Sundhedsvæsenet har dog kun begrænset effekt 
på den samlede middellevetid, da mange andre 
faktorer som eksempelvis livsstil og vaner har væ-
sentlig indflydelse både på den enkeltes risiko for 
at blive ramt af sygdom og chancen for at komme 
sig efter et sygdomsforløb. Vaner i forhold til ryg-
ning og alkoholforbrug kan således forklare næ-
sten hele forskellen mellem middellevetiden for 
danske og svenske mænd og ¾ af forskellen mel-
lem kvinderne. Den forebyggende indsats i form 
af rygestop-kampagner mv. har dog tilsyneladen-
de haft en vis effekt, da andelen af danskere over 
15 år, som ryger dagligt, er mere end halveret fra 
50 pct. i 1980 til 20 i pct. i 2010, jf. Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse (2010).
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Endvidere viser analysen, at ventetiderne er 
relativt korte set i forhold til en række sammen-
lignelige lande, hvilket dels er et udtryk for god 
organisation internt i sygehusvæsenet, men også 
vigtigt i forhold til både behandlingens resultater 
og patienternes tilfredshed.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid – antal 
sengedage – er et udtryk for, hvor effektive sy-
gehusene er til at behandle sygdom eller ulykker. 
Her ses det, at det gennemsnitlige antal senge-
dage på danske sygehus er det laveste blandt en 
række vestlige lande, og at kun de svenske syge-
huse kan hamle op hermed, jf. figur VII.10.

Kort ventetid og få sengedage som led i en 
effektiv behandling og genoptræningsindsats bi-
drager til en hurtig tilbagevenden til det normale 
liv, hvilket både gavner den enkelte og sam-
fundsudviklingen. 

I en benchmarkinganalyse konstaterer Mini-
steriet for Sundhed og Forebyggelse (2010) des-
uden, at det danske sygehusvæsen overordnet set 
er omkostningseffektivt, idet der blandt andet 
er relativt mange operationer pr. sygehusanset. 
Joumard et al (2010) estimerer ligeledes, at der 
er en høj efficiens i det danske hospitalsvæsen, 
og at der samtidig er ganske lave administrative 
omkostninger ved sundhedsvæsenet generelt. 
Derimod er resultaterne mere blandede i forhold 
til forebyggelse og praksissektoren. 

I forhold til behandlingen viser benchmar-
kinganalysen, at de danske sygehuse har høj 
kvalitet i behandlingen af hjertekarsygdomme, 
mens de ligger relativt lavt i forhold til kræftbe-
handlingen. Siden målingerne blev foretaget, er 
der dog blevet iværksat kræfthandlingsplaner og 
tilført flere midler til området. 
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samlede sundhedsudgifter nede. 
I 2010 svarede sygefraværet på danske ar-

bejdspladser til knap 85.000 fuldtidsjob, som var 
ligeligt fordelt mellem den offentlige og private 
sektor, hvilket vil sige, at sygefraværet pr. med-
arbejdere var større i den offentlige sektor, end i 
den private sektor, jf. figur VII.11. 

 VII.5. Sygefravær og forebyggelse
Sundhedsvæsenet har tillige det formål at bi-
drage til lavt sygefravær på arbejdsmarkedet. 
Et effektivt og velfungerende sundhedsvæsen 
understøtter derved en gunstig samfundsøkono-
misk udvikling gennem et styrket arbejdsudbud 
og produktivitet samtidig med, at det holder de 
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Figur VII.11. Sygefraværet opgjort i årsværk, 2010

Kilde: Danmarks Statistik.

Et unødvendigt stort sygefravær er dyrt for den 
enkelte og samfundet. I Danmark er sygefraværet 
på arbejdsmarkedet relativt lavt i en international 
sammenligning, jf. figur VII.12. Særligt i forhold 

til vores nordiske naboer er det danske sygefravær 
lavt. Hvis det danske sygefravær pr. medarbejder 
havde samme omfang, som det norske, ville sam-
fundet miste ca. 80.000 årsværk yderligere.
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VII.6. Pasning og pleje
Offentlig pasning og pleje er veludbygget i 
Danmark. Det gælder både dagtilbud til børne-
pasning, døgninstitutioner til voksne handicap-
pede og udsatte børn og unge samt mulighe-
derne for hjemmepleje og plejehjem for ældre 
borgere.

Professionaliseringen af pasning og pleje 
giver muligheder for forbedret livskvalitet for 
brugerne af tilbuddene. Medarbejderne har såle-
des i kraft af deres uddannelse og erfaring bedre 
værktøjer til at møde brugerne, hvor de er, og 
medvirke til, at de opnår udvikling på deres egne 
præmisser. De offentlige tilbud om pasning og 
pleje indebærer desuden ordnede forhold i bran-
cherne, hvilket kan være fraværende i lande, hvor 
det fx er familiemedlemmer, der står for arbej-
det. De ordnede forhold tager eksempelvis form 

For den enkelte betyder sygdom et ufrivilligt 
afbræk fra deres normale liv, herunder deres ar-
bejde, og for nogle kan sygdom og ulykker føre 
til en førtidig pensionering. Det er derfor vigtigt, 
at behandlingen i sundhedsvæsenet både rum-
mer en høj kvalitet og er effektivt.

Fremadrettet vil forhøjelserne af efterløns- og 
pensionsaldrene som følge af tilbagetrækningsre-
formen indebære stadig flere ældre i arbejdsstyr-
ken og et generelt længere arbejdsliv. Det stiller 
ekstra krav til forebyggelse af nedslidning på ar-
bejdspladserne for at modvirke en fremtidig stig-
ning i sygefraværet og i sidste ende et voksende 
antal førtidspensionister. Samtidig stiller det yder-
ligere krav til genoptræningsindsatsen, herunder 
i hjemmeplejen, jf. kapitel II, da stadig flere skal 
kunne komme tilbage til et fuldt arbejdsliv efter at 
have gennemgået et behandlingsforløb.
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af overenskomster med bl.a. fastlagt arbejdstid 
for medarbejderne, de rigtige arbejdsredskaber 
og bedre fysiske rammer i form af gennemtænkt 
indretning af bygninger mv.

På det specialiserede socialområde indebæ-
rer professionaliseringen, at brugergrupper som 
fx skadede børn, kriminelle unge og voksne med 
funktionsnedsættelser, der har særlige behov, 
bliver mødt af personale med de rette socialpæ-
dagogiske kompetencer til at hjælpe dem videre. 
På det sociale område er der desuden gunstige 
samfundsvirkninger af at hindre marginalisering 
af de udsatte grupper, herunder at modvirke den 
uværdighed, der ofte følger med det at være ud-
sat. CASA (2010) påviser således, at bidraget til 
samfundsøkonomien af at sikre, at borgere med 
sociale vanskeligheder deltager på arbejdsmar-
kedet frem for at være på offentlig forsørgelse, 
kan opgøres til omkring 10 mio. kr. set over et 
voksenliv. 

Samfundsøkonomisk set giver professionali-
sering af børnepasning, samt pleje og omsorg for 

ældre og handicappede desuden mulighed for, at de 
pårørende kan deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet.

Dagtilbud
Et godt udbud af billig børnepasning er gunstigt 
for et samfund, idet det muliggør, at begge foræl-
dre kan passe deres arbejde, hvilket understøtter 
arbejdsudbuddet. I dagtilbuddene indebærer de 
institutionelle rammer og personalets uddannelse 
således, at der kan være over 4 børn pr. medarbej-
der, hvilket indebærer, at hver medarbejder i prin-
cippet kan frigøre op til 3 personer til arbejdsstyr-
ken. Samtidig kan de udnytte deres uddannelse, 
hvilket gavner produktivitetsudviklingen.

Dette understreges også af en analyse på 
tværs af en lang række OECD lande. Analysen 
viser, at beskæftigelsesgraden for kvinder med 
børn under tre år er voksende i takt med andelen 
af børn under tre år i dagtilbud, som i denne ana-
lyse tages som et udtryk for udbuddet af dagsin-
stitutionspladser, jf. figur VII.13.

Der er også en sammenhæng mellem adgan-
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gen til dagtilbud og andelen af kvinder, der ar-
bejder deltid. OECD (2010) viser, at andelen af 
kvinder, der arbejder på deltid, er stigende med 
betalingen til dagtilbuddene. Men selve udbud-
det af dagtilbud kan være mere afgørende. Det 
er således værd at bemærke, at de tyske kvinders 
deltidsfrekvens er betydeligt højere, end de nor-
diske landes, men at egenbetalingen til dagtilbud 
er på samme niveau30. Wrolich (2009) viser i 
den forbindelse, at en forøgelse af adgangen til 
dagtilbud øger de tyske kvinders arbejdsudbud 
mere, end en nedsættelse af egenbetalingen.

Arbejdsudbudsvirkningerne af børnepas-
ningsmuligheder er dog kun en dimension af de 
gunstige samfundsmæssige virkninger af denne 
del af den offentlige service. Det pædagogiske 
arbejde i institutionerne bidrager til børnenes 
tidlige læring – herunder til udviklingen af de-
res sociale og sproglige kompetencer. Der sker 
således en betydelig forbedring af børnenes 
indlæringsmuligheder gennem dagpasningen. 
Forskningsstudier dokumenterer, at børn, som 
har gået i daginstitutioner klarer sig bedre i livet, 
herunder i uddannelsessystemet. AKF (2011) har 
eksempelvis i samarbejde med Århus Universi-
tet fundet, at børn, der har gået i gode dagtilbud 
får bedre karakterer i 9. klasse31. 

Dertil kommer de gavnlige effekter på sam-
menhængskraften i det danske samfund, som 
stammer fra, at langt de fleste børn går i dagtilbud-
dene. Det giver desuden børn fra mindrebemidle-
de familier bedre muligheder for social mobilitet. 
I samme lys er dagtilbuddene medvirkende til at 
øge integrationen i samfundet, blandt andet som 
følge af, at dansk læres allerede i børnehaven.

30)  I 2010 arbejdede omkring 13 pct. af danske kvinder mellem 25 og 39 år på deltid, mens omkring 24 pct. af 
de tyske kvinder i samme aldersgruppe var deltidsbeskæftiget. For de øvrige nordiske lande lå deltidsfrekvensen 
mellem 9 pct. og 16 pct.
31) Når der kontrolleres for børns baggrund, finder analysen, at et højere antal pædagogisk ansatte pr. barn, en 
højere andel af mandlig stab, en højere andel af personale med pædagogisk uddannelse samt en højere andel 
af personale med anden etnisk baggrund end dansk er forbundet med signifikant – om end moderat – højere 
eksamensresultater for børn i 9. klasse.
32) I forhold til medicinsk behandling er der tilsyneladende tegn på, at den uformelle pleje og hjælp øger effek-
ten af den medicinske hjælp. Det kan fx være i forhold til at hjælpe med at overholde lægernes anbefalinger til 
kost og motion efter operationer mv. Det vil sige, formel og uformel pleje kan her optræde som komplementer.

Hjemmeplejen
Muligheden for hjemmepleje har på samme vis 
som dagtilbud en positiv virkning på arbejdsud-
buddet. I de nordiske lande er der generelt en hø-
jere andel af formel pleje af ældre, det vil sige ho-
vedsagelig offentlige tilbud i form af hjemmehjælp 
eller plejehjem, mens der i de sydeuropæiske lande 
overvejende er tale om såkaldt uformel pleje, det 
vil sige hovedsageligt familiemedlemmer.

Under en tiendedel af danske og svenske kvin-
der over 50 år oplyser, at de plejer ældre slægtnin-
ge, mens omkring dobbelt så mange af de spanske 
og italienske kvinder gør, jf. figur VII.14a. 

Dertil kommer, at de danskere, som er ufor-
melle plejere, bruger færrest timer på opgaven, 
idet ¾ af dem bruger under 9 timer om ugen. I 
den sydlige del af Europa bruger mere end halv-
delen af uformelle plejere i Spanien over 20 ti-
mer om ugen på opgaven, jf. figur VII.14b.

Flere studier viser, at formel og uformel æld-
repleje hovedsageligt er substitutter, det vil sige, 
den offentlige pleje mindsker behovet for, at slægt-
ninge yder den uformelle ældrepleje og giver der-
ved de pårørende mulighed for at deltage aktivt på 
arbejdsmarkedet32. Således viser Viitanen (2007) 
i en analyse af de europæiske kvinders arbejds-
markedsdeltagelse, at øgede offentlige udgifter 
til ældrepleje kan være en omkostningseffektiv 
måde at højne kvindernes beskæftigelsesfrekvens 
på – særligt i Sydeuropa. Kotsadam (2009, 2011) 
finder tilsvarende resultater og viser endvidere, at 
der både er en positiv effekt af offentlig ældre-
pleje på kvinders beskæftigelsesfrekvens og an-
tallet af arbejdede timer. Disse studier tager højde 
for mange forskellige forhold, som bl.a. uddan-
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nelsesniveau, familieforhold og karakteren af de 
ældres plejebehov for at give et relativt præcist 
estimat for betydningen af offentligt finansieret 
ældrepleje, men en mere simpel sammenstilling 

af beskæftigelsesgrader for kvinder mellem 45 og 
59 år, og andelen af befolkningen over 65 år, som 
modtager langvarig offentlig pleje, viser et tilsva-
rende billede, jf. figur VII.15.
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vedstadens 940.000 pendlere bruger 5 minutter 
mere på at komme på arbejde, end nødvendigt, 
koster det samfundet 4 mia. kr. Beregningen ta-
ger udgangspunkt i, at samfundet mister 116 kr. 
på hver spildt time i trafikken, og 488 kr. for hver 
spildt erhvervstime.

Copenhagen Economics (2010) giver flere 
bud på, hvordan transportinvesteringer kan på-
virke arbejdsmarkedet positivt. De peger blandt 
andet på, at arbejdsløsheden i samfundet falder, 
når omkostningerne ved at rejse mindskes, da 
arbejdskraftmobiliteten øges. Dertil kommer, at 
øget arbejdskraftmobilitet forhøjer chancerne for 
et bedre jobmatch, hvilket gavner produktivitets-
udviklingen. En mindsket rejsetid frigør desuden 
tid, som kan bruges mere gavnligt – enten som 
mere fritid eller mere produktiv arbejdstid. Rap-
porten vurderer også, at transportinvesteringer 
kan øge arbejdskraftefterspørgsel fra virksom-
hedernes side, blandet andet på grund af bedre 
forbindelser mellem virksomhederne.

Hvordan infrastrukturen understøtter arbejds-
kraftens mobilitet, kan bl.a. ses af udviklingen 
i pendlingen over Storebælt og Øresund, efter  
broerne blev åbnet. Siden Øresundsbron blev ta-
get i brug i 2000, er pendlertrafikken over Øre-
sund således mere end firedoblet, jf. figur VII.16a. 

Ældreplejen i Danmark og de øvrige nordi-
ske lande er meget veludbygget, og den uformel-
le pleje af og hjælp til slægtninge har dermed i 
højere grad karakter af tilvalg af omsorg frem for 
pligt. En professionalisering af ældreplejen inde-
bærer endvidere, at plejen udføres af uddannede 
medarbejdere, som eksempelvis har kundskaber 
til at håndtere brugere med aldersrelaterede be-
hov og sygdomme, som fx demens og problemer 
med bevægeapparatet eller behov for genoptræ-
ning efter hjerneblødninger. Derved kan de æl-
dre borgere få kompetent hjælp til en hverdag, 
der fungerer bedre på deres præmisser.

VII.7. Infrastruktur
En velfungerende infrastruktur understøtter 
væksten i samfundet. Det gælder både den tra-
fikale og den digitale infrastruktur. En velfunge-
rende trafikinfrastruktur begrænser tiden forbun-
det med transport af både mennesker og varer, 
og en velfungerende digitalinfrastruktur kan un-
derstøtte opgaveløsningen og produktiviteten i 
såvel den private som den offentlige sektor. Der-
ved styrkes også virksomhedernes konkurrence-
evne, da de kan anvende deres ressourcer bedre.

Fx viser Dansk Industri (2011), at hvis ho-
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flytransport, energi samt udbredelse af digital 
teknologi. Danmark ligger højere, end de an-
dre nordiske lande – Sverige, Norge og Finland 
– men ligger lavere, end lande som Tyskland, 
Frankrig og Holland, jf. figur VII.17a. Af de un-
derliggende indikatorere fremgår det endvidere, 
at det bl.a. er i forhold til kvaliteten af jernbanen, 
at Danmark ligger under Tyskland og Frankrig.

Ses alene på udbredelsen af den digitale in-
frastruktur udgør de skandinaviske lande toppen 
blandt OECD lande, og kun Norge og Sverige 
har en større udbredelse af digital infrastruktur 
end Danmark, jf. figur VII.17b.

Tilsvarende har Storebæltsbroen øget mulig-
heden for at bo på Fyn og arbejde på Sjælland 
eller omvendt, eftersom rejsetiden er reduceret 
markant33. Pendlingen mellem Fyn og Sjæl-
land er næsten steget til det dobbelte siden Sto-
rebæltsbroen åbnede i midten af 1998, jf. figur 
VII.16b. Over begge broer er trafikken aftaget en 
smule efter 2008, hvilket afspejler de mindskede 
jobmuligheder i krisen, men niveauet er fortsat 
langt højere end niveauet fra før broerne.

I forhold til de lande, vi normalt sammenlig-
ner os med, har Danmark en offentlig infrastruk-
tur af gennemsnitlig kvalitet, når der fx måles på 
kvaliteten af veje, jernbaner, elektricitet, havne, 
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Figur VII.17a. Kvaliteten af infrastruktur fordelt 
på lande, 2012

Figur VII.17b. Andel husstande med bred-
båndsadgang derhjemme, 2010

Kilde: World Economic Forum (2012). Kilde: OECD Statistics

VII.8. Forskning i den offentlige sektor
Den offentlige forskningsindsats kan deles mel-
lem grundforskning og målrettet forskning (stra-
tegisk forskning, sektorrettet forskning mv.). 

Grundforskningen har til formål at lægge 
grundstenene og rammerne for den samlede 
forskning, som pågår i samfundet. Væsentlige 
bidrag fra grundforskningen er videndeling samt 
en forskningsbaseret undervisning, der både høj-
ner kvaliteten i undervisningen og sikrer mere 
forskningsrettede uddannelser. 

Den samfundsøkonomiske virkning af 
grundforskning er meget vanskelig at måle. Må-

levanskelighederne med hensyn til grundforsk-
ning skyldes blandt andet, at forskning er en 
langsigtet investering, hvis effekt først indfinder 
sig efter en længere periode af ukendt varighed. 
Virkningen kan derfor være vanskelig at henføre 
til en præcis forskningsmæssig investering. Der-
til kommer, at afkastet formentlig optræder indi-
rekte ad mange forskellige kanaler. Eksempelvis 
kan udviklingen af et nyt højteknologisk produkt 
bygge ovenpå en betydelig mængde grundforsk-
ning, men i sidste ende vil afkastet af det nye 
produkt alene tilskrives de direkte tilknyttede 
udviklingsudgifter. 

33) Således er rejsetiden med bil fra Odense til København reduceret med 1 time og 5 minutter og rejsetiden 
med tog er reduceret med 1 time fra 1990’erne til 2010, jf. Trafikministeriet (2010).
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På denne baggrund er bred enighed om, 
at grundforskning har en lang række afsmit-
tende virkninger på samfundet – såkaldte posi-
tive eksternaliteter, som understøtter en gunstig 
samfundsøkonomisk udvikling. Således skriver 
Tang og Martin (2007) på baggrund af den eksi-
sterende litteratur vedr. økonomiske virkninger 
af grundforskning: 

”The results show that the benefits are very 
substantial, certainly sufficient to justify con-
siderable government investments in basic re-
search. The results also show that the benefits 
come in various forms”.

Dette betyder, at det umiddelbare eller det 
privatøkonomiske afkast af grundforskning er 

væsentligt under det samfundsøkonomiske af-
kast. I fravær af offentlige grundforskningsmid-
ler er der dermed stor sandsynlighed for, at der 
ville blive investeret for lidt i denne type forsk-
ning i forhold til det samfundsmæssigt optimale. 
Blandt andet derfor er det fornuftigt med offent-
lig forskning til at understøtte produktivitetsud-
vikling, vækst og jobskabelse i fremtiden.

Den målrettede forskning bygger på resul-
tater og metoder fra grundforskningen, men er 
mere anvendelsesorienteret. Den sektorrettede 
og strategiske forskning giver dermed et større 
umiddelbart afkast i form af ny teknologi samt 
innovative produkter og processer, der kan lede 
til øget beskæftigelse og velstand.
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herunder diskuteres rammerne og forudsætnin-
ger for de forskellige samarbejdsformer. 

VIII.2. Organiseringen af  
den offentlige serviceproduktion
Traditionelt er de fleste offentlige serviceydelser 
blevet produceret i den offentlige sektor. Denne 
organisering af serviceydelserne tager afsæt i en 
grundlæggende universel velfærdsmodel, hvor 
målet er lige muligheder til alle – frem for ude-
lukkende at stille offentlige velfærdsydelser til 
rådighed for forsikrede eller nødlidende. Dertil 
kommer, at den offentlige sektor varetager en 
lang række myndighedsopgaver.

Der er også økonomiske begrundelser for 
offentlig serviceproduktion. Fx stordriftsfordele 
og udretning af andre markedsfejl, udjævning af 
asymmetrisk information34, ønsket om retfær-
dighed og upartiskhed samt behov for udbuddet 
af samfundsnyttige ydelser, der ikke er et privat 
marked for. Dertil kommer, at en offentlig ser-
viceydelse kan opstå ud fra et forsyningssikker-
hedsbehov som fx el- og vandforsyning, børne-
pasning og uddannelse. 

I de senere år er det løbende blevet diskute-
ret, om dele af den offentlige serviceproduktion 
– der i dag opfattes som en naturlig del af den 
offentlige sektor – med fordel enten kan løftes 
af private virksomheder eller i samarbejde med 
private virksomheder. En sådan overvejelse kan 
tage afsæt i, at den offentlige sektor på en og 
samme tid spiller flere roller i udbuddet af of-
fentlig service, jf. figur VIII.1

VIII.1. Indledning
Den offentlige og private sektor bør ikke ses som 
modsætninger, men snarere som hinandens for-
udsætninger. Således er et velfungerende samspil 
mellem den offentlige og private sektor væsentlig 
for udviklingen af begge sektorer og samfundet 
som helhed. Det skyldes, at et velfungerende sam-
spil – alt andet lige – vil forbedre opgaveløsning 
i begge sektorer til gavn for produktiviteten. Der-
med styrkes også erhvervslivets konkurrenceevne.

Der findes mange former for samspil mellem 
den offentlige og private sektor. Traditionel udli-
citering har hidtil været dominerende, selv om der 
ikke er fundet tungtvejende evidens for de store 
gevinster ved denne samarbejdsform, som det un-
dertiden påstås i debatten. Erfaringer og evalue-
ringer tyder på fordele og ulemper, og resultaterne 
kan variere fra område til område - og inden for 
de enkelte sektorer og brancher. Det sidste taler 
for, at der kræves mere grundig overvejelse og til-
rettelæggelse af offentligt/privat samspil. 

I dette kapitel kigges på samspillet mellem 
offentlige og private aktører om tilvejebringelse 
af den offentlige service og infrastruktur. Det vil 
sige lige fra service rettet mod den enkelte – som 
fx hjemmehjælp eller dagpleje – til opførelse af 
offentlige bygninger og veje. 

I afsnit 2 ses på udgangspunktet for orga-
niseringen af den offentlige serviceproduktion 
og forskellige former for samarbejde med den 
private sektor. Derefter belyses betydningen af 
frit valg-ordninger for en række offentlige ser-
viceydelser i afsnit 3. I afsnit 4 og 5 kigges på 
forskellige erfaringer med samarbejdsformer, og 

Kapitel VIII. Samspil mellem offentlig og privat sektor

34) Sundhedsvæsenet er et typisk eksempel på et område med asymmetrisk information, idet lægerne har langt mere 
viden om det reelle behandlingsbehov, end patienten. Der kan således være mulighed for ”overbehandling”, hvis der 
betales pr. behandling direkte fra patient til læge. Med betaling gennem sygesikring og hospitalstakster sikres, at såvel 
lægefaglige og samfundsøkonomiske hensyn bestemmer rammerne for aflønning af sundhedsvæsenet.
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de, findes der mange forskellige former for kon-
traktbaseret samarbejde mellem den offentlige og 
private sektor om serviceproduktion og opførelse 
af infrastruktur. Det dækker over alt lige fra ud-
licitering af drifts- og vedligeholdelsesopgaver 
til egentlige offentlig-private partnerskaber, hvor 
både den offentlige og private partner deles om at 
arrangere, finansiere og producere, jf. boks VIII.1.

Det drejer sig om:
	Arrangørrollen: Den offentlige sektor ud-

stikker rammerne for den udbudte service, 
og sikrer (ideelt set) også kvalitet, retssik-
kerhed mv.

	Finansieringsrolle: De fleste offentlige ser-
viceydelser er skattefinansierede og i mindre 
grad finansieret gennem egenbetaling. 

	Producentrollen: Inden for de lovgivnings-
mæssige og økonomiske rammer tilvejebrin-
ger de offentlige myndigheder den konkrete 
service for de påtænkte målgrupper. 

Det er fortsat den offentlige sektor, som produ-
cerer størstedelen af den offentlige service, og 
ved denne organisering varetager den offentlige 
sektor normalt alle tre roller. 

I takt med at den private produktion af offent-
lig service er vokset, har den offentlige sektors 
producentrolle til en vis grad været dalende, men 
sektoren har i vid udstrækning bevaret arrangør- 
og finansieringsrollen i forbindelse med private 
leverandørers tilvejebringelse af offentlig service.

Selv om traditionelt udbud af offentlige opga-
ver til private leverandører har været domineren-

Finansieringsrollen
 

Arrangørrollen 

Producentrollen
 

Figur VIII.1. Den offentlige sektors rolle i udbud-
det af offentlig velfærdsservice

• Udlicitering anvendes ofte som betegnelse for (klassisk) offentligt udbud, hvor en virksomhed vinder 
udbuddet/licitationen, og den offentlige myndighed gennem en kontraktlig aftale overdrager leveringen 
af en vedligeholdelses- eller driftsydelse til en privat part, typisk for en kortere tidsperiode på 3-4 år. Ar-
rangør- og finansieringsrollen er fortsat offentlig.

• Funktionsudbud indebærer, at den offentlige opdragsgiver ikke på forhånd detaljeret beskriver, hvordan 
opgaven skal løses, men i stedet opstiller en række overordnede funktionskrav, som leverandørens løs-
ningsforslag skal leve op til. Den private leverandør deltager således også som med-arrangør. 

• Offentlig-privat partnerskab (OPP) er en samlet aftale mellem en offentlig og privat aktør om planlæg-
ning, opførelse, drift, finansiering og vedligeholdelse af et givent anlægsprojekt over en længerevarende 
aftaleperiode, typisk 25-35 år. Den private aktør medvirker i alle roller.

• Frit valg anvendes som betegnelse for en række forskellige modeller, hvor modtagerne af en serviceydel-
se kan vælge mellem en offentlig eller privat leverandør, som konkurrerer på kvalitet, men ikke på prisen. 
Der er i Danmark bl.a. indført frit valg på hjemmehjælpsområdet, sygehuse, dagtilbud, skoler, gymnasier 
og praktiserende læger. Finansierings- og delvist arrangørrollen forbliver offentlig.

• Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) er en samarbejdsform, hvor den offentlige sektor og 
private virksomheder går sammen om at udvikle nye innovative løsninger primært med fokus på velfærds-
områderne. Der er i modsætning til udlicitering ofte tale om en ikke-kontraktbaseret samarbejdsform, hvor 
der udbydes en problemstilling, og hvor kravspecifikationen tilpasses undervejs. Den offentlige myndig-
hed bevarer finansieringsrollen alene, mens den private partner deltager i arrangørrollen og evt. helt eller 
delvist overtager producentrollen.

Boks VIII.1. Forskellige former for offentlig-privat samarbejde

u
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ver, primært gennem udbud. Kommunalrefor-
men trådte i kraft året efter, og samme år vok-
sede andelen af udbudte opgaver markant. Det 
har samlet set betydet, at andelen af kommunale 
opgaver, som er konkurrenceudsat, er vokset fra 
19,5 pct. til 25 pct. mellem 2006 og 2011, jf. fi-
gur VIII.3.

Det er især det offentlige indkøb af tjenester, 
som er vokset. Således udgjorde de offentlige 
tjenester godt 40 pct. af det samlede offentlige 
varekøb i 1990 mod over halvdelen i 2011, jf. 
figur VIII.2b.

Siden 2006 er der sket en væsentlig stigning 
i konkurrenceudsættelsen af kommunale opga-

Siden 1990 er de offentlige indkøb af varer 
og tjenester vokset fra godt 6 pct. af BNP til ca. 

9 pct. af BNP, svarende til en stigning på ca. 50 
pct., jf. figur VIII.2a.

• Samlet udbud er en model, hvor den offentlige sektor selv projekterer et projekt og derefter indgår en samlet 
aftale med en privat entreprenør om udførelse, vedligeholdelse og efterfølgende drift af projektet. Det sam-
lede udbud er forskelligt fra et OPP ved, at den private part ikke er med i planlægningsfasen (projekteringen) 
og ved, at finansieringen er offentlig. Finansierings- og i vidt omfang arrangørrollen forbliver offentlig. 

• Driftspartnerskab/servicepartnerskab betegner en samlet aftale med en privat part om vedligeholdelse 
og drift og er den af modellerne, som er tættest beslægtet med udlicitering. Finansierings- og i vidt omfang 
arrangørrollen forbliver offentlig. 

• Sale and lease back-modellen indebærer, at den offentlige myndighed opfører nogle bygninger og si-
denhen sælger dem til en privat aktør for derefter at leje dem tilbage over en aftalt årrække. Den private 
part inddrages på den vis i drifts- og vedligeholdelsesfaserne, mens projekteringen og selve udførelsen 
derimod gennemføres af den offentlige sektor. Den offentlige sektor er her som udgangspunkt arrangør, 
men finansierings- og producentrolle deles. 

• Totalentreprise eller partnering indebærer, at en privat entreprenør indgår i projekteringen og udførelsen 
af et offentligt anlægsprojekt. Denne form for inddragelse af private entreprenører er ofte anvendt i tradi-
tionelt offentligt byggeri, idet den offentlige sektor sjældent selv gennemfører selve byggeriet. Finansie-
ringsrollen forbliver offentlig, mens arrangørrollen deles.

Kilde: AKF (2011) og KL (2010).
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Figur VIII.2a. Det offentlige indkøb af varer og 
tjenester, 1990 og 2011, pct. af BNP.

Figur VIII.2b. Tjenesteandelen i det offentlige 
indkøb, 1990 og 2011, pct.

Kilde: Danmarks Statistik
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Figur VIII.3. Konkurrenceudsættelse af kommunerne, 2006-11, pct. af kommunale opgaver, der 
kan konkurrenceudsættes

Anm.: Måles ved Indikator for KonkurrenceUdsættelse (IKU).
Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Med tiltrædelsen af S-R-SF-regeringen er 
det fortsat hensigten, at den offentlige sektor 
skal anvende konkurrenceudsættelse til at blive 
mere effektiv og/eller udvikle kvaliteten, men 
der angives ikke et centralt pejlemærke for an-
delen af de kommunale opgaver, som skal være 
konkurrenceudsat. Ovennævnte måltal er derfor 
ikke aktuelle længere.  

VIII.3. Erfaringer med frit valg- 
ordninger i kommuner og regioner
Mulighederne for frit valg på de offentlige ser-
viceydelser er blevet væsentlig udbygget igennem 
00’erne. Således er der i dag frit valg på en lang 
række serviceområder som fx hjemmehjælp, sko-
leområdet, sygehusvalg, børnepasning mv. 

Når der tales om frit valg i denne sammen-
hæng, dækker det ofte over to betydninger: 
	 For det første over frit valg mellem offent-

lige udbydere, fx på tværs af kommune- og 

Der er en tendens til, at hovedstadskommu-
nerne anvender konkurrenceudsætning lidt mere, 
end i resten af landet, hvilket kan dække over, at 
disse kommuner i gennemsnit er større, end i re-
sten af landet, og dermed må formodes at have 
en større opgavemasse, som kan konkurrenceud-
sættes. Med kommunalreformen er forskellen i 
indbyggertal mellem hovedstadskommuner og 
de øvrige kommuner dog blevet indsnævret.

Det var en klar linje i VK-regeringens øko-
nomiske politik at øge konkurrenceudsættelsen 
af den offentlige sektor. Fx blev der som led i af-
talen om kommunernes økonomi for 2007 truffet 
beslutning om, at mindst 25 pct. af de kommu-
nale opgaver – der kunne konkurrenceudsættes 
– skulle være konkurrenceudsat i 2010. Med 
kommuneaftalen for 2010 blev målet hævet til 
26½ pct., og med Aftale om konkurrencepakken 
(2011) blev målet skærpet yderligere, således at 
31½ pct. af de kommunale opgaver skulle være 
konkurrenceudsat i 2015. 
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Figur VIII.4a. Andel af behandlinger, som foreta-
ges af privathospitaler, pct. 

Figur VIII.4b. Andel af hjemmehjælp fra private 
leverandører, pct.

Kilde: Danmarks Statistik.

regionsgrænse. Det er således i udgangspunk-
tet muligt for forældre at vælge folkeskole til 
deres barn, selvom den ligger uden for kom-
munegrænsen. Det gælder også mht. valg af 
sygehuse, hvor den enkelte patient i princip-
pet kan vælge mellem forskellige offentlige 
sygehuse på tværs af regionsgrænserne.

	 For det andet kan der være frit valg mellem 
en offentlig eller privat leverandør. I 2002 
blev der fx indført frit valg mellem offent-
lige og private behandlinger, hvis der var 
mere end to måneders ventetid på offentlige 
sygehuse. Ligeledes har mange kommuner 

indført mulighed for privat hjemmehjælp, 
mens der i mange år har eksisteret selvejen-
de private daginstitutioner (med driftsover-
enskomst) og privatskoler. 
Med hensyn til frit valg-ordningen for be-

handling mellem offentlige og private sygehuse 
viser tallene, at kun en forholdsvis lille del af 
behandlingerne varetages af privathospitaler, og 
siden 2007 er det under 2 pct. af de offentlige 
finansierede sygehusbehandlinger, som er blevet 
varetaget af privathospitaler eller klinikker. Der-
imod har der været en stor vækst i den private 
hjemmehjælp de senere år, jf. figur VIII.4a35.

Således er andelen af hjemmehjælp, der le-
veres af private leverandører, vokset fra godt en 
fjerdedel i 2008 til over en tredjedel i 2011. Det 
er særligt i hovedstadsregionen, at den private 
hjemmehjælp er blevet udbredt, jf. figur VIII.5.

Den udbredte brug af private leverandører 
i København kan måske ses i lyset af, at mar-
kedet størrelsesmæssigt er det mest interessante 
for private leverandører. Det skal dog holdes op 
over for, at de ældre i landets næststørste kom-
mune, Århus, ikke anvender privat hjemmehjælp 

i nævneværdigt omfang. 
Dertil kommer, at de private leverandører 

af hjemmehjælp har mulighed for at kombinere 
hjemmehjælp med hjemmeservice, hvilket ikke 
er tilfældet for den kommunale hjemmehjælp. 
Derved kan de private leverandører tilbyde sup-
plerende hjemmeservice til fx rengøring, vin-
duesvask, havearbejde, tøjvask, indkøb samt 
bank- og apoteksbesøg med 30 pct. statstil-
skud til borgere over folkepensionsalderen.

35) Brugen af privathospitaler toppede i 2008, hvilket i høj grad kan tilskrives en (for) høj offentlig takst tilskud til 
behandlinger på privathospitaler. 



130

Anm.: De grønne og grønlige farver angiver de 25 pct. med den mindste andel af privat hjemmehjælp. De gule farver angiver den 
kvartil med den næstlaveste grad af privat hjemmehjælp. De orangefarver angiver den kvartil med den næststørste grad af 
privat hjemmehjælp, mens den rødlige farve angiver de 25 pct. med mest privat hjemmehjælp.

Kilde: Danmarks Statistik.

Dagtilbud 
Siden 2007 har der været indskrevet omkring 

300.000 børn i alderen 0-5 år i dagpasningstil-
bud – som dækker over vuggestuer, børneha-
ver, integrerede institutioner og dagplejetilbud. 

Figur VIII.5. Den geografiske fordeling for brugen af privat hjemmehjælp

Størstedelen er indskrevet i offentlige dagpas-
ningstilbud, mens en mindre del er indskrevet i 
henholdsvis private tilbud eller selvejende insti-
tutioner, jf. figur VIII.6a. 

Selvom andelen af børn i offentlige tilbud i 
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Figur VIII.6b. Udviklingen i andelen af børn i 
private tilbud, pct.

Kilde: Danmarks Statistik.
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denne periode har været nogenlunde konstant, så 
er andelen af børn i private tilbud øget væsent-
ligt, hvilket modsvares af, at andelen af børn i 
selvejende tilbud er faldet stort set tilsvarende, 
jf. figur VIII.6b.

Væksten i antallet af private børnepassere, 
der ikke er omfattet af de samme lovkrav, som 
kommunale daginstitutioner og dagplejere, er 
bekymrende. De er ikke omfattet af dagtilbuds-
lovens bestemmelser om læreplaner, børnemil-
jøvurderinger mv., og indgår ikke i det tætte 
samspil med tilsynsførende dagplejepædagoger.
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Figur VIII.7a. Fordelingen af grundskole elever, 
1.000 børn

Figur VIII.7b. Fordelingen af grundskole elever i 
8.-10. klasse, 1.000 børn

Kilde: Danmarks Statistik.

36) Men der er fx frit valg af a-kasse og fagforening, og inden for meget begrænsede rammer er der også mulighed for 
at få indflydelse på aktiveringen for den enkelte.

Fortsætter denne udvikling, vil det med stor 
sandsynlighed indebære et generelt fald i kva-
liteten, og dermed forringes indsatsen i forhold 
til småbørnenes pædagogiske og sproglige ud-
vikling. 

Grundskolen
Siden 2007 har der været et lille fald i antallet af 
elever i landets grundskoler, og i 2011 var der ca. 
710.000 elever, heraf var godt 580.000 elever i 
folkeskolen, mens de resterende 130.000 elever 
gik i privatskoler eller efterskoler, jf. figur VIII.7a.

Det betyder, at ca. 15 pct. af eleverne i grund-
skolen gik på private skoler eller efterskole. Efter-
skoletilbud dækker udelukkende elever i de øver-
ste klassetrin, hvilket vil sige 8.-10. (11.) klasse. 
Således er det ca. 30 pct. af eleverne i de øverste 
klassetrin, som går på privatskole eller efterskole, 
jf. figur VIII.7b. Denne andel har været stort set 
uændret siden 2007. Det offentlige tilskud pr. elev 
til privatskolerne udgjorde til og med 2010 75 pct. 
af gennemsnitsomkostningen for en folkeskole-
elev. I løbet af perioden 2011-2014 vil tilskud-
det blive sænket til 71 pct. af driftsmidlerne til en 
gennemsnitlig offentlig folkeskole.

En række undersøgelser tyder i forskelligt 
omfang på, at der gennemsnitlig set er bedre ud-

rustede elever i privatskoler, end i folkeskolen. 
Tendensen bekræftes AKF (2012a), om end for-
skellen er mindre, end ventet. Til gengæld viser 
rapporten, at privatskolerne i væsentligt omfang 
øger polariseringen, idet fx både børn af rige for-
ældre og børn af indvandrere i betydeligt højere 
grad går i privatskole – men ikke i samme privat-
skole – end resten af befolkningen. 

Beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsesindsatsen er ikke et egentligt frit 
valg-område36, men på det beskæftigelsespoliti-
ske område er der en lang tradition for samar-
bejde mellem offentlige og private instanser i 
form af bl.a. arbejdsløshedskassernes varetagel-
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bedre effekt, det vil sige, at de arbejdsløse kom-
mer hurtigere i job. Rapporten konkluderer, at 
andre aktører ikke bidrager effektivt til at få flere 
i job, hvis kommunen lægger for meget vægt på 
de driftsmæssige formål. 

Det stærke driftsfokus i brugen af andre ak-
tører kan sandsynligvis også forklare de dårlige 
oplevelser, som arbejdsløse gennem tiderne har 
haft med andre aktører. HK gennemførte i 2010 
en undersøgelse blandt 5.000 aktiverede ledige, 
og 17 procent havde haft en negativ eller meget 
negativ oplevelse med deres anden aktør. Mange 
oplevede de private aktører som ”en pengema-
skine uden interesse i, at mennesker kommer vi-
dere i deres liv på den bedste måde”. 

Erfaringerne tyder på, at anvendelsen af an-
dre aktører skal fokuseres mere på, hvor det be-
skæftigelsespolitisk kan begrundes, det vil sige, 
hvor der er aktører, som har en særlig kompe-
tence og dermed opnår gode effekter.

Derudover er den praktiske opfølgning på 
sygedagpengesager også udliciteret til private 
aktører i en del kommuner. Der har i den forbin-
delse været sager, hvor sygedagpengemodtagere 
har mistet muligheden for at få forlænget syge-
dagpengene som følge af mangelfuld opgaveva-
retagelse hos den private aktør. I andre tilfælde 
har den private aktør ulovligt standset udbetalin-
gen af sygedagpenge38. I en sådan sammenhæng 
er borgerens retssikkerhed dermed blevet svæk-
ket som følge af udliciteringen af opgaven.

VIII.4. Erfaringer med udlicitering
I dag udgør udliciteringer 80-90 pct. af det 
kontraktbaserede offentlig-private samarbejde. 
Udbredelsen af udlicitering har berørt mange 
forskellige områder af den offentlige service-
produktion lige fra såkaldt bløde områder, som 
fx plejeopgaver og madservice, til tekniske om-
råder som fx rengøring og affaldshåndtering. 
En analyse af konkurrenceudsættelse gennem 
udlicitering udarbejdet af AKF (nu en del af 
KORA) viser, at udliciteringen af de bløde vel-

se af udbetalinger af dagpenge, sygedagpenge 
og efterløn. A-kassernes rolle er her en del af 
lovkomplekset. Arbejdsdelingen skyldes bl.a., at 
arbejdsløshedsforsikring oprindeligt var et rent 
privat anliggende, hvor den offentlige medfinan-
siering først sidenhen er kommet til. A-kasserne 
varetager desuden en række myndighedsop-
gaver, som vurdering af rådighedsforpligtelse, 
hvilket indebærer, at der er to sideløbende kon-
taktforløb mellem den arbejdsløse samt hhv. a-
kassen og jobcentret. 

På det beskæftigelsespolitiske område er der 
siden kommunaliseringen af jobcentrene indgået 
partnerskabsaftaler mellem LO’s a-kasser og 20 
forskellige kommuner om, at a-kasserne vareta-
ger hele kontaktforløbet frem til tidspunktet for 
ret og pligt til aktivering. 

En foreløbig evaluering af partnerskabsafta-
lerne fra maj 2011 peger på en række gode erfa-
ringer37. For de partnerskabsaftaler, der har virket 
længst, viser det sig, at de allerede inden for part-
nerskabsaftalernes første år opnår mindst lige så 
gode resultater, som jobcentrene. Målet med part-
nerskabsaftalerne er at få mere kvalitet ind i akti-
veringsindsatsen samt i vejledningen af de ledige 
ved at udnytte det kendskab, som a-kasserne har 
til arbejdsmarkedet og deres medlemmer. Den ene 
indgang – med jobsamtaler og rådighedsvurdering 
samme sted – oplever de arbejdsløse også meget 
positiv, da de er trætte af at blive stillet de samme 
spørgsmål af både a-kasser og jobcentre. Den hel-
hedsorienterede vision bag partnerskabsaftalerne 
er således et aktiv, som de ledige sætter pris på – 
endda uanset, om de er kommet i arbejde eller ej. 

De fleste kommuner benytter også i va- 
rierende grad udlicitering til private aktører i 
beskæftigelsesindsatsen. Den seneste evaluering 
fra marts 2012, der er udarbejdet af konsulent-
firmaet Rambøll på opdrag fra Arbejdsmarkeds-
styrelsen, viser, at de fleste kommuner benytter 
private aktører ud fra driftsøkonomiske hensyn, 
det vil sige af hensyn til kommunens økonomi, 
mens kun en mindre del af kommunerne inddra-
ger private aktører, fordi de ønsker at opnå en 

37) Brøndum og Fliess, marts 2011.
38) Jf. Ankestyrelsens principafgørelse nr. 162-11, udsendt i oktober 2011.
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for at finde indikatorer på årsags- og virknings-
sammenhængen. Denne analyse tyder på, at øget 
inddragelse af private leverandører øger de kom-
munale udgifter på dagtilbudsområdet. Omvendt 
tyder pilotanalysen på, at private leverandører 
kan medvirke til at begrænse administrationsud-
gifterne de efterfølgende år, selv om der ikke er 
nogen umiddelbar effekt. Analysen kan dog ikke 
identificere, hvilke konkrete ydelser på admini-
strationsområdet, der bidrager hertil.

Medarbejdervilkår
For medarbejderne har udlicitering givet en 
række problemer, der knytter sig til skiftet af 

AKF (2012b) har i en nylig pilotundersøgel-
se for årene 2007-10 fundet tilsvarende uklare 
resultater: Sammenhængen mellem andelen af 
private leverandører og udgiftsniveau varierer 
mellem udgiftsområderne, og kausalretningen er 
ikke entydig39. 

Overordnet finder undersøgelsen, at udgifterne 
umiddelbart tenderer til at være højere på dagtil-
buds- og ældre-/handicapområderne, desto flere 
private leverandører, som deltager i tilvejebringel-
sen af den offentlige service. På administrations-
området findes ingen signifikant sammenhæng.

En flerårig kausalitetsanalyse, fx effekter af 
udlicitering i 2007 to år efter, er forsøgt opstillet 

velfærdsområder. Konklusioner vedrørende ind-
virkningen på medarbejdernes vilkår peger dog 
også på disse områder i negativ retning, jf. boks 
VIII.2.

færdsområder svækker opgaveløsningen og for-
ringer medarbejdernes vilkår. Analysen finder 
dog en lille – men usikker – positiv indvirkning 
på opgaveløsningen af udlicitering på de ”hårde” 

39) Med sidstnævnte menes, at det i en statistisk bearbejdning af sammenhængen på tre kommunale serviceom-
råder er uklart, om et bestemt offentligt udgiftsniveau fører til udlicitering, eller sammenhængen er omvendt, 
således at udlicitering fører til et bestemt udgiftsniveau, hvad enten sammenhængen er omkostningsdæmpende 
eller omkostningsforøgende.

I AKF (2011) bliver effekterne ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver gennem udlicitering belyst. 
Denne undersøgelse bygger på en anerkendt forskningsbaseret metode, og er den hidtil mest omfattende danske 
gennemgang af analyser på området. Rapporten gennemgår udliciteringens effekter for pris og kvalitet i opga-
veløsningen, forskelle i effekter for pris og kvalitet på henholdsvis de tekniske områder og de bløde velfærds-
områder, samt konsekvenserne for de medarbejdere, som berøres af udlicitering. 

Konklusionerne er, at der generelt er dokumenteret besparelser ved at udlicitere på de tekniske områder, men 
at disse besparelser er forholdsvis begrænsede, og at der i mange tilfælde ikke er kontrolleret tilstrækkeligt for, 
om kvalitetsniveauet er det samme efter en udlicitering. På de bløde velfærdsområder er analyserne generelt 
af en lavere kvalitet, og der er ikke belæg for, at private aktører løser opgaverne billigere eller bedre. De doku-
menterede effekter for medarbejderne er overvejende negative i både danske og internationale undersøgelser. 

AKF har gennemgået 80 studier af offentligt udbud og fundet, at ca. halvdelen ikke lever op til de forsknings-
mæssige kvalitetskrav, herunder undersøgelser foranlediget af Udbudsrådet, DØR, fagforbund og DI. Det er en 
udbredt svaghed ved de danske studier, at de ikke eller kun mangelfuldt medtager oplysninger om effekter for 
kvaliteten samt størrelsen af transaktionsomkostninger og øvrige følgeomkostninger. Typiske fejl i undersøgel-
serne er, at der ses bort fra omkostningerne i forbindelse med udbuddets etablering og overvågning, ligesom 
der ikke skelnes mellem førstegangsudbud og senere udbudsrunder. Ofte kan der være umiddelbare gevinster 
forbundet med førstegangsudbud, som forsvinder ved efterfølgende udbud, enten fordi den offentlige myndig-
hed lærer af konkurrenceudsættelsen, eller fordi leverandøren i første omgang ”dumper” prisen for at komme 
ind på markedet, og senere hæver prisen igen.

Boks VIII.2. AKF’s undersøgelse af effekterne ved udlicitering
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40) I VOL § 3, stk. 1, hedder det: ”Afskedigelse pga. overdragelse af en virksomhed eller en del heraf anses ikke for 
rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, med mindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisa-
toriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.” (udhævet af LO). 
41)  Se fx Fagbladet, 13. november 2012: ”S kræver redegørelse om slaverengøring i Rudersdal”.

vilkår vedrøre bestemmelser, som kan medvirke 
til at fastholde medarbejdere på arbejdsmarke-
det, integrere nye medarbejdere eller forebygge 
nedslidning. Forpligtende krav om uddannelses-
pladser til lærlinge og elever vil ofte også være 
relevant at medtage i de sociale forpligtelser for 
den leverandør, der får opgaven efter et udbud.

Særligt om udbud på rengøringsområdet
Rengøring har længe været et af de områder, 
som har været mest i udbud. Det skyldes bl.a., 
at området har manglet ledelsesfokus i mange 
offentlige organisationer, og det har bidraget til 
et ønske blandt ledelsen om at overdrage opga-
verne til private leverandører i stedet for at op-
prioritere egen udvikling af områderne.

Alligevel har der efter alt at dømme været en 
tendens til at overvurdere de økonomiske fordele 
for den offentlige sektor ved at konkurrenceud-
sætte området. Som hovedregel er udlicitering sket 
uden kontrolbud, og i mange evalueringer er det 
overset, at udbudsforretningerne ikke sjældent har 
haft som udgangspunkt at nedprioritere indsatsen.

Udbudsrådet (2012) anfører fx, at der er 
store besparelser ved udbud af rengøring på bag-
grund af en Rambøll-rapport, der gennemgår 11 
konkrete udbud. Således konkluderes, at der op-
nås mellem 11 og 54 pct. besparelse, når udgif-
terne til udbud er trukket fra – vel at mærke uden 
kvalitetsforringelser.

En gennemgang fra OAO af de 11 cases stil-
ler dog tvivl om, hvorvidt konklusionerne på 
baggrund af rapporten vil leve op til de kriterier 
for god forskning, som angives i AKF (2011), jf. 
boks VIII.3.

arbejdsgiver (virksomhedsoverdragelse) med 
såvel en risiko for varige forringelser af løn- og 
arbejdsvilkår som usikkerhed, manglende infor-
mation og ingen muligheder for medindflydelse 
i omstillingsprocessen. LO har peget på behov 
for forbedringer af Lov om Virksomhedsover-
dragelse for blandt andet derigennem at give et 
bedre sikkerhedsnet for medarbejderne.

Selv om udgangspunktet for virksomheds-
overdragelsesloven er, at de berørte medarbej-
dere fortsætter hos den ny arbejdsgiver, er dette 
langt fra altid tilfældet i praksis. Det skyldes, at 
lovens § 3, stk. 1, og den efterfølgende doms-
praksis ofte giver den erhvervende virksomhed 
mulighed for at undgå dette ansvar40. 

I det senere år har denne mulighed været 
anvendt til, at danske virksomheder har vundet 
opgaver i offentlige udbud, og derefter ladet 
udenlandske underleverandører udføre betyde-
lige dele af opgaven. 

Et kendt eksempel stammer fra Rudersdal 
kommune, hvor en dansk virksomhed vandt 
kontrakten om rengøring på kommunens skoler. 
Den danske virksomhed valgte bl.a. en underle-
verandør, der ansatte rumænsk arbejdskraft på 
ulovlige vilkår til at varetage opgaverne. Rets-
systemet var et år efter endnu ikke færdigt med 
at behandle lovovertrædelserne41.

Social dumping gennem udlicitering er ble-
vet en stigende risiko, og derfor er det nødven-
digt, at de offentlige myndigheder er omhygge-
lige med at kræve sociale klausuler ved udbud af 
offentlige opgaver.

Sociale klausuler indskrevet i udbudskon-
trakter kan foruden sædvanlige løn- og arbejds-
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Rapporten indeholder ikke nogen præcis beskrivelse af datagrundlag, herunder respondenter i tilfredshedsun-
dersøgelser eller interviews. Der fremgår dog, at der er givet betydelig vægt til de medarbejdere i forvaltningen, 
som haft ansvar for udbuddet. 

Kun i få tilfælde er der afgivet kontrolbud, og kontrolbuddene er ikke medtaget i analysen. Kontrolbud på ren-
gøring indeholder ofte en ny (indsnævret) opgavebeskrivelse og opmåling, og der er ikke indregnet udgifter til 
tilkøbsydelser hos de private leverandører efter udliciteringen. 

Af de konkrete cases, som Rambøll-rapporten beskriver, fremgår i øvrigt:

Århus Kommune deltager med to cases og påpeger selv, at rengøringsfrekvensen er sænket med udbuddet, og 
at der hermed ”bevidst er foretaget en sænkning af kvaliteten”. Men rapporten konkluderer alligevel, at kvalite-
ten er ”uændret”. Der er desuden konstateret faldende brugertilfredshed, og kommunen har haft ekstraudgifter 
til rengøring (der er afholdt lokalt). Men ekstraudgifterne er ikke regnet med, når rapporten konkluderer, hvor 
meget man kan spare ved udlicitering.

I Billund bygger en konklusion om forbedringer for medarbejderne på en vurdering af forholdene for én med-
arbejder (der blev ikke virksomhedsoverdraget flere) uden et interview med den pågældende. 

Kun i Varde er der angivet en synlig medarbejdervurdering. Og i det tilfælde går medarbejdernes vurdering 
imod en konklusion om uændret kvalitet, der bliver fremhævet i rapporten, idet alle de interviewede peger på 
ringere kvalitet, som følge af opskruet arbejdstempo og mere rigid kontrol. 

I Struer skulle både innovation og medarbejdervilkår være forbedret, og kvaliteten være uændret. Men det 
er slet ikke det billede, man får fra lokalpressen. Her udtaler eksempelvis Jytte Hansen (tillidsrepræsentant): 
”De har generelt skåret os over 50 pct. ned i tid, og vi kan overhovedet ikke nå at gøre vores arbejde nogen 
steder” og videre ”Der er sygemeldinger, så det batter, men præcist hvor mange vil de ikke oplyse”. Der har 
desuden ifølge presseomtalen i Stuer været udbredte problemer med utidssvarende og ikke-funktionsdygtige 
arbejdsredskaber. 

I Ballerup skulle kvaliteten angiveligt også være forbedret. Men samtidig er rengøringstimerne skåret vold-
somt ned på de enkelte områder, og ¾ af medarbejderne giver udtryk for, at kvaliteten er faldet som følge af 
opskruet tempo.

I Frederikssund ser det i rapporten ud som om, både kvalitet og medarbejdertilfredsheden er forbedret. Men ⅔ 
af medarbejderne er enten fyret eller har selv sagt op siden overdragelsen. 

Kun i 4 ud af de 11 cases er medarbejderne interviewet om deres erfaringer. Alligevel konkluderer rapporten, at 
der kun er to tilfælde (ved genudbud), hvor medarbejdertilfredshed ikke er undersøgt.

Kilde: OAO (2012) og Udbudsrådet (2012).

Boks VIII.3. Udbudsrådets rapport om udlicitering af rengøring

Der findes ikke nogen samlet opgørelse over, 
hvor ofte der gives kontrolbud på rengøringsom-
rådet, eller hvordan medarbejderne inddrages, 
når der overvejes udbud eller organisationsæn-
dringer. 

Ofte er rengøring et område, som er langt 
fra det politiske fokus på driften af den offent-
lige sektor, hvad enten det er stat, regioner eller 

kommuner. Dermed er den administrative ledel-
seskraft i forhold til at udvikle området typisk 
relativt lav, hvilket bevirker, at der ofte vil være 
store fordele ved at inddrage medarbejderne i 
overvejelser om organisationsforandringer, fordi 
de ansatte har et meget klarere bud på mulighe-
derne for at effektivisere og forbedre opgaveløs-
ningen, jf. boks VIII.4. 
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UCC i Nordsjælland. Da ledelsen på UCC i 2011 skulle spare 2,7 mio. kr. på rengøring, var udgangspunktet 
udlicitering. Ved lokalafdelingsrepræsentanters mellemkomst fik man dog ledelsen til at overveje en intern om-
stilling som alternativ løsning. Lokalafdelingsrepræsentanterne tog kontakt til 3F. Det blev blandt andet aftalt, 
at 3F skulle foretage en opmåling af rengøringsadresserne og fremkomme med et forslag til en reorganisering.

Gennemgangen viste, at personalet havde forældet udstyr, og at der manglede ledelse af, samt kvalitetsmål og 
arbejdsplaner for, rengøringen. Sidstnævnte forhold bevirkede, at der var store forskelle i rengøringsstandarden 
på UCC’s adresser. I tillæg hertil afslørede 3F’s gennemgang, at indkøb af rengøringsmidler foregik uhensigts-
mæssigt. 

På den baggrund fremkom 3F med et forslag til en reorganisering af arbejdet, der ville spare UCC i omegnen 
af 2 millioner kroner årligt. 3F gjorde også opmærksom på, at UCC i tilfælde af en udlicitering skulle indregne 
omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale, controllere til opfølgning, virksomhedsoverdragelse af med-
arbejdere mv.

UCC’s ledelse tog imod 3F’s forslag til en intern omstilling. 3F bistod med gratis konsulentbistand til imple-
mentering af omstillingen. Det endelige resultat blev, at 5 ud af 26 medarbejdere blev opsagt. De øvrige 21 
medarbejdere beholdt deres job, og blev alle tilbudt fuldtidsstillinger.

Rengøringsselskab i den nye Middelfart Kommune. Efter kommunesammenlægningen i 2006 besluttede 
Sammenlægningsudvalget at iværksætte en analyse af rengøringen i den nye kommune. Servicemægleren A/S 
blev udvalgt til at opmåle, kortlægge og analysere rengøringen i de tre hidtidige kommuner, som havde haft 
meget forskellige former for organisering og standarder i relation til rengøringen. 

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen blev der således nedsat en intern arbejdsgruppe med deltagelse 
af medarbejderrepræsentanter fra området, 3F, repræsentanter fra institutionerne, Servicemægleren A/S samt 
Intern Service i Middelfart Kommune. 

På baggrund af analysen, der også omfattede udlicitering som alternativ, besluttede kommunalbestyrelsen i 
foråret 2008 at oprette en rengøringsenhed med eget rengøringspersonale. Rengøringen blev organiseret som 
et særskilt team med en teamleder, og eksisterende aftaler med private leverandører blev opsagt pr. 1. august 
2008 eller 1. januar 2009. 

Samtidig valgte kommunen at indføre synlig rengøring, så arbejdet nu bliver udført i tidsrummet 06.00 til 
17.00. Det sker for at give rengøringsassistenterne et bedre arbejdsmiljø og for at spare penge til forskudt tje-
neste. Endelig valgte kommunen at fokusere på opkvalificering af rengøringspersonalet for at øge personalets 
viden. Foruden bedre arbejdsmiljø og mere tilfredse rengøringsmedarbejdere har den nye rengøringsenhed i 
2009 sikret en økonomisk gevinst på ca. 4 mio. kr., svarende til næsten 20 pct. af udgifterne i 2008. 

Kilde: KL og 3F.

Boks VIII.4. Medarbejderinddragelse ved omstilling og kontrolbud

I flere tilfælde har medarbejderne på fx vej- 
og parkområdet gentagne gange vundet udbuds-
runder i løbet af en kort årrække. Der er for såvel 
de private som offentlige arbejdspladser store 
omkostninger og ressourcespild forbundet ved 
for hyppige udbud.

Således genvandt medarbejderne i Park og 
Vej i Gentofte senest i foråret 2012 opgaven med 
at vedligeholde kommunens grønne områder og 
veje efter en proces, der varede mange måneder, 
og på samme tid vandt medarbejderne i nabo-

kommunen, Lyngby-Tårbæk, efter et helt års ar-
bejde med udbuddet.

Et andet eksempel er Rådhus Service i Vejle 
(rengøring og service), som har vundet de sidste 
tre udbud inden for 10 år, senest i 2012. 

Foruden det unødige ressourcespild ved 
overflødige gentagelser af udbud overses, at mu-
lighederne for at udvikle og effektivisere de of-
fentlige arbejdspladser er fuldt og helt til stede 
i dagligdagen, hvis man blot er parat til at ind-
drage medarbejdernes erfaringer.
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VIII.5. Et bredere blik på  
offentligt privat samspil
På mange områder er der formentlig mere per-
spektiv i alternative former for offentlig privat 
samspil, selv om erfaringerne også her er blan-
dede, end i den traditionelle udliciteringsform. 

Mens virkningen af servicepartnerskaber 
forekommer tvivlsom på mange offentlige ser-
viceområder, er der fx flere gode erfaringer i for-
hold til bygning og vedligeholdelsesområdet. 

Københavns Kommune indgik således i 
2004 et servicepartnerskab om vedligeholdelse 
af fem skoler og fem fritidshjem på Østerbro, 
som Københavns Kommune vurderer, har bety-
det, at de har fået knap en femtedel mere ved-
ligeholdelse for midlerne, og på samme tid er 
antallet af akutte problemer faldet væsentligt, jf. 
Finansministeriet (2008). 

Et mere kendt eksempel er opførelsen af 
Øresundsbron, som blev færdig tre måneder før 
planlagt, og blev indviet den 1. juni 2000. Byg-
geriet blev foretaget af private virksomheder, 
mens finansieringen skete gennem to statslige 
ejerselskaber i henholdsvis Sverige og Danmark, 
via optagelse af lån på de inden- og udenlandske 
kapitalmarkeder, som garanteres af staten. Disse 
lån tilbagebetales over tid via vejindtægter fra 
Øresundsbron samt vederlag fra Banedanmark 
for benyttelse af baneforbindelserne42. 

I den senere tid er det især forskellige former 
for Offentlig Privat Partnerskab (OPP), der har 
påkaldt sig interesse. OPP kan både forekomme 
i mindre skala, fx ved etablering af kommunale 
institutioner, og ved større infrastrukturprojekter.

Offentlig-private partnerskaber kan enten 
være fuldt finansierede af den offentlige partner 
(OPP-light) eller den offentlige og private partner 
kan være fælles om finansieringen af OPP-pro-
jektet. Det er dog vigtigt at huske på, at selvom 
et OPP-projekt umiddelbart er helt eller delvist 
finansieret af private midler, så er der i realiteten 
tale om en udskydelse af den offentlige finansie-
ring, da den private partner tilbagebetales gennem 
projektets løbetid med kontraktprisen. 

I hvilken grad projektets finansiering bela-
ster de offentlige finanser på længere sigt, be-
tinges af mulighederne for at opkræve betaling 
for brugen af projektets faciliteter. Fx hvis der 
opføres en bro eller tunnel, kan der opkræves be-
taling for brugen, som indgår i finansieringen af 
projektet, hvilket isoleret set mindsker belastnin-
gen af de offentlige finanser. Såfremt der er tale 
om et OPP-projekt, hvor det ikke er muligt at 
opkræve betaling, vil den offentlige finansiering 
– gennem statsobligationer – umiddelbart være 
billigere, end privat finansiering. Et væsentligt 
argument for OPP-projekter er imidlertid, at pro-
jektets totaløkonomi på trods af højere finansie-
ringsomkostninger kan styrkes gennem en bedre 
risikostyring og inddragelse af privat ekspertise. 
Argumentet er, at man ikke uden, at den private 
partner overtager den finansielle risiko, kan få 
denne gevinst fuldt ud. I praksis handler det dog 
ofte også om at fremskaffe tilgængelig kapital i 
de tilfælde, hvor der er begrænsninger på den of-
fentlige partners reelle eller formelle mulighed 
for selv at finansiere gennem fx låneoptagelse. 
På den måde kan privat medfinansiering bidra-
ge til at fremrykke samfundsøkonomisk vigtige 
projekter. Det kan gælde for såvel kommuner, 
der er underlagt et låneloft, som for staten, der 
ikke ønsker yderligere gældsætning.

I Gribskov Kommune blev opførelsen af 
en dagsinstitution og handicapboliger udbudt i 
Samlet udbud (OPP-light), hvor kommunen øn-
skede, at brugernes behov og ønsker blev ind-
draget tidligt i processen. Det førte blandt andet 
til, at indretningen af handicapboligerne blev 
ændret, så stuerne blev udvidet, mens størrelsen 
på soveværelserne blev reduceret. Et eksempel 
på den totaløkonomiske tilgang var, at der blev 
valgt dyrere vinduer, som til gengæld er stort set 
vedligeholdelsesfri, jf. Dansk Byggeri (2010).

Et andet konkret eksempel på brug af OPP 
er opførelsen af Ørstedsskolen på Langeland 
med plads til 1.000 elever, som blev påbegyndt i 
2008. OPP-leverandøren har ansvaret for at de-
signe, opføre, drive og finansiere skolens byg-

42) Storebæltsforbindelsen er finansieret på lignende vis.
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De foreløbige erfaringer tilsiger, at transakti-
onsomkostningerne ved indgåelse af et offentlig-
privat partnerskab er forholdsvis høje, hvorfor et 
sådan samarbejde bør have en vis masse for at 
være interessant for begge partnere. På den anden 
side tilsiger udenlandske erfaringer, jf. blandt an-
det Williams (2010), at det er nødvendigt at holde 
opgavekompleksiteten nede i et offentlig-privat 
partnerskab. Det skyldes, at en høj kompleksitet 
forøger transaktionsomkostningerne væsentligt 
og vanskeliggør den mest hensigtsmæssige risi-
kodeling mellem partnerne, samtidigt med at det 
bliver sværere at skabe det nødvendige interesse-
fællesskab parterne mellem. 

Desuden er der i Danmark reguleringer, 
som begrænser udbredelsen af offentlig-private 
partnerskaber. Fx er det næppe sandsynligt, at 
der med den nuværende lovgivning vil kunne 
udfærdiges OPP med hensyn til vand- og ener-
giforsyningen, da et eventuelt overskud skal til-
bageføres til områderne. Derudover mindsker 
deponeringsreglerne for kommunerne og regio-
nerne deres handlemuligheder. De nuværende 
deponeringsregler blev i sin tid indført efter 
Farum-skandalen43, og har til formål at skærme 
den kommunale eller regionale økonomi mod 
uhensigtsmæssig lånefinansiering, også selvom 
lånemuligheden er en del af en OPP-aftale. 

I en nyligt offentliggjort undersøgelse, som 
vurderer resultaterne af 13 OPP-projekter i 
Danmark vedrørende blandt andet rettidighed, 
totaløkonomi og samarbejde, udtrykker den of-
fentlige partner dog foreløbig tilfredshed med 
projekterne, jf. boks VIII.5.

ninger i 30 år. Byggeriet, der havde en samlet 
anlægssum på 200 mio. kr., blev færdigt, så sko-
len kunne slå døren op til undervisning for første 
gang i august 2010, jf. Konkurrence- og forbru-
gerstyrelsen (2012).

Opførelsen af Vildbjerg Skole i den davæ-
rende Trehøje Kommune var et omdiskuteret 
OPP-projekt efter sammenlægningen i den nye 
(stor-)Herning Kommune, jf. Folkeskolen.dk 
(2009). Et flertal af politikerne i det ny byråd 
mente i 2009, at kontrakten over 30 år blev for 
dyr sammenholdt med almindelig kommunal 
finansiering og vil derfor ikke opføre flere sko-
ler som OPP, om end det anerkendes, at skolens 
vedligeholdelsesstandard er højere, end i resten 
af kommunen. 

I staten er de mest fremtrædende eksempler 
etableringen af det nye Rigsarkiv og motorvejen 
mellem Kliplev og Sønderborg. I sidstnævnte 
tilfælde var den private finansiering dog begræn-
set. Begge anlæg blev færdige til den aftalte tid 
og holdt sig inden for den aftalte pris, og er vur-
deret til at have været fordelagtige ud fra en to-
taløkonomisk betragtning.  

Et hovedsigte med de forskellige former for 
offentlig-private partnerskaber er, som nævnt, at 
skabe en totaløkonomisk tilgang til projektet, der 
ideelt set vil give en bedre risikodeling mellem 
den offentlige og private part. Dertil er det hen-
sigten, at det offentlig-private partnerskab skal 
styrke opgaveløsningen gennem dels en bedre 
risikostyring, og dels via synergieffekter mellem 
den offentlige og private parts spidskompetencer 
og viden. 

43) Med Peter Brixtofte som borgmester solgte kommunen ud af bygninger og anlæg, som den derefter lejede af de 
private købere (sale and lease back). Processen gav hurtigt likviditet i store mængder, men medførte på længere sigt 
betydelige stigninger i driftsudgifterne. 
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kale økonomi, når dele af udgiftsområderne er låst 
fast på lange kontrakter. Derved forøges omstil-
lingspresset på de tilbageværende budgetområder.

Siden 1992 har det endvidere været muligt at 
etablere Offentlig Privat Aktieselskab (L548 sel-
skaber). Hensigten med denne samarbejdsform 
er, at fx en kommune kan gå sammen med en eller 
flere private investorer og etablere en virksomhed, 
der kan løse en række af serviceopgaver, samti-
digt med at kommunens knowhow kan omsættes 
til et kommercielt produkt eller serviceydelse, 
som kan afsættes på det private marked, og even-
tuelt eksporteres. Den bagvedliggende filosofi er, 
at der skabes en synergi mellem den offentlige og 
private investor viden, hvorved opgaveløsningen 
i den offentlige sektor styrkes, og der kan skabes 
nye kommercielle velfærdsprodukter. Det særlige 
ved et offentlig-privat aktieselskab er, at der skal 
være minimum 25 pct. privat indskud i selskabet. 
Typisk har en aftale om et offentlig-privat aktie-
selskab en løbetid på 5-8 år, men kan dog være 
væsentlig længere, såfremt udviklingsopgaven 
har et længere perspektiv. 

Modellen har været anvendt i begrænset 
omfang, bl.a. ved produktion og udbringning af 
mad samt til storkøkkener i sygehus- og pleje-

Denne tilfredshed med projekterne beror 
blandt andet på, at projekterne er blevet færdige 
til tiden, prisen ligger tæt på det aftalte niveau, 
og at der har været et godt samarbejde mellem 
den offentlige og private partner, herunder ved-
rørende risikodelingen, hvor det i vid udstræk-
ning er lykkes at overføre en række risici til den 
private partner, som ved et traditionelt udbud er 
knyttet til den offentlige bygherre. 

De danske erfaringer med offentlig-private 
partnerskaber er trods ovennævnte eksempler 
fortsat beskedne. En undersøgelse viser, at der 
har været blandede erfaringer i lande som Spa-
nien, England og Portugal. Således viser AKF 
(2010), at der er næsten lige så mange negative 
som positive erfaringer. I Boardman, Hodge, 
Greve (2010) drages tilsvarende konklusioner på 
baggrund internationale erfaringer i fx Austra-
lien, England og USA.

En del af de negative erfaringer vedrører 
OPP’s typiske lange varighed, der kan besvær-
liggøre lokalsamfunds tilpasning til ændrede vil-
kår. Fx kan et fald i børnetallet i et boligområde 
betyde, at der står delvis tomme skoler, og dertil 
kommer, at de lokale myndigheder kan opleve et 
mindsket manøvrerum for tilpasninger af den lo-

Boks VIII.5. Erfaringer fra danske OPP-projekter

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012) belyses de første foreløbige erfaringer med OPP-projekter i Dan-
mark. Analysen kigger på 13 OPP projekter, som er blevet påbegyndt inden for de sidste år, fx opførelsen af 
Rigsarkivet, en skole i Helsinge og en dagsinstitution i Hørning.

Undersøgelsen kredser om følgende emner:

• Totaløkonomiske fordele, herunder udvikling af innovative løsninger og kvalitet
• Effekter af OPP for overholdelse af tids- og prisrammer
• Konsekvenser for udbudsprocessen af at anvende OPP
• Hvorvidt samarbejdet mellem offentlig myndighed og privat virksomhed har virket efter hensigten med 

OPP-projekterne
• Konsekvenser af OPP for risikodelingen i projekterne.
Undersøgelsen viser, at de offentlige udbudsgivere vurderer, at der opnået en række positive resultater ved bru-
gen af OPP. Blandt andet vurderer udbudsgiverne, at OPP-samarbejdet har udviklet en totaløkonomisk tilgang, 
der blandt andet har fremmet innovative løsninger, at kvaliteten i byggeriet er høj, samt at projekterne er blevet 
færdiggjort til tiden, og at prisen i de fleste tilfælde har været tæt på den aftalte pris. En gennemgående ulempe 
har dog været, at udbudsprocessen har været mere krævende, end forventet.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (2012).
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meget volatile, har pensionskasserne en stor 
interesse i at investere i offentlig infrastruktur, 
hvor afkastet er stabilt, og kan godt acceptere, at 
investeringerne er illikvide.

De danske erfaringer er dog utilstrækkelige 
til, at der kan gives entydige anbefalinger ved-
rørende OPP, da modellen både indeholder po-
tentielle fordele og ulemper. Desuden kan OPP 
være egnet på nogle områder, men ikke på andre. 
Derfor vil det være ønskeligt, at der blev udvik-
let koncepter, så OPP blev fokuseret på områder, 
hvor det er mest løfterigt i forhold til innovation, 
kvalitet og medarbejdervilkår.

Et andet perspektivrigt samarbejde mellem 
offentlige og private aktører vedrører velfærd-
sinnovation og velfærdsteknologi. Der er allere-
de i dag en del eksempler på samarbejde mellem 
offentlige arbejdspladser og private virksomhe-
der om udvikling af hospitalsudstyr, hjælpemid-
ler, arbejdstøj samt nye løsninger for indretning 
af plejehjem, jf. LO (2011).  

Medarbejderne i de offentlige institutioner 
samvirker med virksomhederne om produktud-
vikling, der i sidste ende både gør arbejdsgange 
mere effektive og giver bedre løsninger for bru-
gerne af de offentlige servicetilbud, og samtidig 
forbedrer virksomhedernes muligheder for at 
afsætte højinnovative produkter på verdensmar-
kedet. 

Omvendt er der grund til at være mere om-
hyggelig og inddrage medarbejderne mere i de 
fremtidige omstillingsprocesser, der har til for-
mål at effektivisere eller ligefrem skære ned i 
den offentlige sektor.

Således står forsvaret de kommende år over 
for store besparelser, der er vedtaget af et bredt 
politisk flertal, som medfører personalereduk-
tioner. Af aftalen fremgår desuden, at der skal 
flyttes rundt på en stor del af de ansatte mellem 
landsdelene, og mange opgaver skal sendes i ud-
bud efter konsulentfirmaet McKinseys anbefa-
linger, jf. boks VIII.6. 

sektoren. Der er ikke fundet systematiske op-
samlinger og evalueringer, men der kan være 
problemer forbundet med at involvere medar-
bejderne tilstrækkeligt i selskabskonstruktionen, 
idet processen kan minde mere om traditionel 
udlicitering uden inddragelse af de ansatte.

Perspektiver for offentlig-privat  
samarbejde
Danmark står over for store opgaver med henblik 
på at udbygge infrastrukturen i bred forstand de 
kommende år som led i målsætningerne om at 
fastholde og udbygge positionen som et verdens 
mest udviklede lande. 

OPP kan være en del af løsningen i denne ud-
fordring, men det er vigtigt, at den offentlige myn-
dighed bevarer kontrol og arrangørrolle, så der 
opnås fuldt samfundsøkonomisk udbytte af de for-
dele, en bedre infrastruktur vil kaste af sig44. Samti-
dig vil det være naturligt, at der indarbejdes sociale 
klausuler i forbindelse med opgaveløsningen. 

Grundfilosofien bag OPP er totaløkonomisk, 
og det er gennem udnyttelsen af private virksom-
heders byggekompetencer til langsigtet planlæg-
ning, optimering og risikostyring i samarbejde 
med offentlige bestillere, at der opnås synergi og 
innovation. En umiddelbart dyrere finansierings-
model – end almindelig statslig låneoptagning – 
vil således kunne betale sig og samtidig medføre 
fremrykning af samfundsgavnlige investeringer.

Et nylig kendt eksempel er modellen for 
opførelse og drift af Anholt Havmøllepark. Her 
samarbejder Energistyrelsen (som i koncessio-
nen fastsætter krav til elproduktionens omfang 
mv.), DONG Energy og pensionskasserne Pen-
sionDanmark og PKA (som kan investere store 
midler og binde dem i de 25 år, som konces-
sionen løber). Danmark har særlig gode forud-
sætninger for at anvende OPP i større skala, end 
hidtil. Det skyldes bl.a., at Danmark har en stor 
og voksende pensionssektor. I en tid, hvor ren-
teniveauet er meget lavt, og finansmarkederne 

44) Ved privatiseringen af Københavns lufthavne overdrog staten 70 pct. af aktiemajoriteten til en kapitalfond, og 
afgav således betydelig ejerindflydelse over en vigtig del af landets infrastruktur.



141

På den anden side er det magtpåliggende, at 
der fremover lægges større vægt på at inddrage 
medarbejderne i de omstillinger og forandrings-
processer, der opstår, når den private sektor an-
vendes til at skabe omkostningsreduktioner i den 
offentlige sektor.

På den ene side er der perspektiver i at udvikle 
det offentlig-private samspil vedrørende fx OPP-
projekter, hvor de findes hensigtsmæssige og der-
med opfylder rimelige hensyn til samfundsnytte 
og medarbejderforhold, samt i forhold til større 
samarbejde ved velfærdsinnovation

Den 30. november 2012 indgik S-R-SF-regeringen et forsvarsforlig med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance samt Det Konservative Folkeparti om reduktioner i de årlige forsvarsudgifter på 2,5 mia. kr. i 2015, 
2,6 mia. kr. i 2016 og 2,7 mia. kr. i 2017.

Aftalen udmønter ikke de konkrete besparelser, fx om etablissementsstrukturen, men der lægges op til at 
nedlægge kaserner, sammenlægge værn og centralisere værksteder mv. Foruden reduktioner i medarbejder-
staben samt nye løn- og ansættelsesformer planlægges konkurrenceudsættelse af bl.a. forureningsbekæm-
pelse og miljøovervågning. Materielvedligeholdelse, depoter og infirmerier overvejes ligeledes udliciteret. 
Endvidere lægges op til omfattende besparelser på HR-området. Et beskedent, men meget konkret emme 
omhandler udlicitering af køreskoler, der ifølge aftalen skal give et provenu på 6 mio. kr. årligt.

Kilde: Aftale på forsvarsområdet 2013-2017. 

Boks VIII.6. Besparelser i forsvaret
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