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Forord

Denne handlingsplan peger på en række muligheder 
for at frigøre ressourcer i kommuner og regioner  
– ressourcer, som kommuner og regioner i stedet  
kan anvende til at forbedre servicen til borgerne. 

En sådan omprioritering af ressourcer er nødvendig  
i en tid, hvor lavere økonomisk vækst sætter snævre 
rammer for væksten i de offentlige udgifter, og hvor  
det er vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere  
til de offentlige serviceopgaver. 

Derfor blev det i regeringsgrundlaget “Mulighedernes 
samfund” (november 2007) annonceret, at regeringen  
i 2008 ville fremlægge en handlingsplan for frigørelse  
af ressourcer til bedre borgernær service.
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Handlingsplanen er bygget op omkring en række 
eksempler. Det drejer sig om frigørelse af ressourcer  
til service via anvendelse af færre ressourcer til 
administration, anvendelse af færre ressourcer til 
varekøb og energi, nedbringelse af sygefraværet, 
anvendelse af ny teknologi og bedre arbejds
tilrettelæggelse. 

Det er områder, som kommuner og regioner allerede 
arbejder med – bl.a. i lyset af de nye vilkår, som 
kommunalreformen giver. Kommuner og regioner har  
i de seneste år ydet en stor indsats for at få kom
munalreformen ført ud i livet. Mange medarbejdere har 
skiftet arbejdsplads. Nye strukturer har fået liv. Nye 

opgaver er kommet til. Mange arbejdsgange er blevet 
lagt om. Og der er i forbindelse med reformen igangsat 
arbejde med at effektivisere opgavevaretagelsen, så 
servicen kan forbedres ved at frigøre ressourcer andre 
steder. Denne handlingsplan skal understøtte dette 
arbejde ved at sætte samlet fokus på mulighederne.

Regeringen ønsker at gennemføre handlingsplanen  
i samarbejde med kommuner og regioner. Den vil indgå 
i forhandlingerne om kommunernes og regionernes 
økonomi – og i det løbende sam arbejde med  
KL og Danske Regioner. 



Den offentlige service skal løbende udvikle sig, så de offentlige 
tilbud om ældreomsorg, sygdomsbehandling, børnepasning 
og uddannelse følger med nye krav og nye muligheder. Borgernes 
forventninger vil fortsat vokse. Og det stigende antal ældre 
vil øge behovet for ældrepleje og behandling på sygehusene.

Den fortsatte udvikling af den offentlige service står 
over for en dobbeltsidet udfordring: Servicen skal 
forbedres samtidigt med, at der er begrænsede 
rammer for væksten i de offentlige udgifter, og det 
er vanskeligt at rekruttere arbejdskraft.

Denne handlingsplan peger på veje til at imødekomme 
denne udfordring.

Færre erhvervsaktive medfører 
lavere vækst – også for det offentlige

Det er et pejlemærke for regeringen, at de offentlige 
serviceudgifter kan vokse, så de følger med udviklin
gen i samfundsøkonomien. Der skal være plads til 
både et større offentligt og et større privat forbrug 
– uden at øge beskatningen, som er blandt verdens 
højeste.

Samfundsøkonomien vil i de kommende år vokse 
lang sommere, end vi har set i de sidste 15 år. 
Den langsommere vækst skyldes bl.a., at det 
samlede antal erhvervsaktive vil være faldende. 
Store ældre årgange vil forlade arbejdsmarkedet 
og mindre unge årgange vil komme ind på arbejds
markedet.

Den langsommere vækst i samfundsøkonomien 
vil også betyde, at de offentlige serviceudgifter skal 
vokse mindre end hidtil. Alternativet – et højere 
skattetryk – er ikke vejen frem.

Lavere udgiftsvækst skaber behov for en skarp 
prioritering af de offentlige serviceudgifter. Det 
for  stærkes af, at en betydelig del af de kommende 
års vækst i de offentlige serviceudgifter allerede 
er disponeret til gennemførelse af globaliserings

strategien og kvalitetsreformen. Globaliserings
strategien investerer i bl.a. uddannelse og forskning 
for at ruste Danmark bedre i den globale konkurrence. 
Og kvalitetsreformen indebærer investeringer i udvik
ling af bedre kvalitet for borgerne og i bedre rammer 
for medarbejdere og ledere i den offentlige sektor 
– bl.a. i form af øget efteruddannelse og udvikling 
af attraktive arbejdspladser. Herudover må der også 
i de kommende år imødeses stigende udgifter 
på sundhedsområdet til fl ere behandlinger.

Det resterende råderum er således beskedent. 
Det betyder, at yderligere serviceforbedringer skal 
 realiseres ved at frigøre ressourcer andre steder 
– og ved at anvende de nye rammer, som bl.a. 
kommunal  reformen og kvalitetsreformen giver 
for udvikling af bedre service til borgerne. 
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Udfordring: 
Hvordan får vi bedre offentlig service? 
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Udfordring at rekruttere nok 
medarbejdere til den offentlige sektor

En fremskrivning af beskæftigelsen i den offentlige sektor 
viser, at der ved uændrede rekrutterings og afgangsmønstre 
vil være et udækket rekrutteringsbehov på ca. 40.000 i 2015. 
Udfordringen på de ca. 40.000 i forhold til 2015planen   
svarer til, at den årlige rekruttering frem mod 2015 skal øges 
med ca. 10 pct eller gennemsnitlig 10.000 medarbejdere om 
året, når der tages højde for, at nogle af de nyrekrutterede  
forlader den offentlige sektor igen. 

Læs om rekrutteringsudfordringen i sidste kapitel  
i handlingsplanen. 

Begrænsede rammer for vækst  
i de offentlige udgifter

Regeringens 2015plan indebærer, at de offentlige ser vice 
udgifter kan vokse godt og vel på linje med resten af 
 samfundsøkonomien. Da samfundsøkonomien vil vokse 
 langsommere frem mod 2015 end i de forudgående år,  
vil det imidlertid også betyde lavere vækst i de offentlige 
 serviceudgifter, end vi har set siden begyndelsen af 
1990’erne. I 2015planen er der forudsat en gennemsnitlig 
årlig realvækst i de offentlige serviceudgifter på ca. 1 pct. 
frem til 2015. 

Læs om 2015planen ”Mod nye mål – Danmark 2015”  
(august 2007) på www.fm.dk
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Og den offentlige sektor  
har en rekrutteringsudfordring

Ud over lavere udgiftsvækst vil det i de kommende  
år også være en udfordring at rekruttere arbejdskraft  
til den offentlige sektor, herunder til de kommunale 
serviceområder. 

Det skyldes en stor ubalance mellem antallet af ældre 
og yngre medarbejdere i den offentlige sektor. På den 
ene side vil mange medarbejdere i den offentlige sektor 
i de kommende år nå en alder, hvor de ønsker at gå på 
pension. Hver fjerde offentligt ansat vil gå på pension 

over de næste 10 år. På den anden side kan det blive 
svært at få nye medarbejdere, fordi antallet af erhvervs 
aktive danskere som nævnt ikke stiger – men tvært
imod falder.

Hvis udviklingen følger mønstret fra de seneste år, vil 
der i 2015 være ca. 30.000 flere medarbejdere, der har 
forladt den offentlige sektor, end der vil blive rekrutteret 
til den. Hertil kommer, at den offentlige beskæftigelse i 
regeringens 2015plan er forudsat at vokse med 
10.000. Den samlede rekrutteringsudfordring frem til 
2015 er således ca. 40.000 medarbejdere. 

Udfordringen kræver indsats på to fronter

Den dobbeltsidede udfordring i form af lavere udgifts
vækst og vanskeligere rekruttering af medarbejdere 
kan løftes, hvis vi – i stedet for kun at fokusere  
på at udvide den samlede offentlige sektor – sætter  
ind på to fronter samtidigt:

– Frigøre og målrette ressourcer til borgernær service

– Få mere kvalitet ud af de givne ressourcer til 
service.



Fire veje til at frigøre ressourcer  
til borgernær service

Færre udgifter 
til administration

Færre udgifter til indkøb 
og energiforbrug

Mindre sygefravær

Ny teknologi og bedre 
arbejdstilrettelæggelse

Flere ressourcer
til borgernær service
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I. Frigøre og målrette  
ressourcer til borgernær service

Når de ydre muligheder for at øge de offentlige udgifter 
og rekruttere arbejdskraft er begrænset, skal der sættes 
ekstra fokus på de indre muligheder for at målrette 
ressourcerne i den offentlige sektor til den borgernære 
service.

Selv om den offentlige sektor i Danmark generelt  
er velfungerende, er der en række muligheder for  
at anvende de givne ressourcer mere hensigtsmæssigt, 
så der bliver flere ressourcer og hænder til løsning  
af den offentlige sektors kerneopgaver – service  
til borgerne.

Der er fire veje til at frigøre ressourcer til service til 
borgerne:

– Behovet for ressourcer til løsning af administrative 
opgaver skal mindskes ved at anvende it til digitale 
løsninger og ved at forenkle regler.

– Behovet for ressourcer til varekøb og energi skal 
reduceres ved at effektivisere indkøb og udvise en 
mere miljørigtig adfærd.

– Reduktion af sygefraværet skal give flere hænder.

– Ny arbejdskraftbesparende teknologi og bedre 
tilrettelæggelse af arbejdet skal øge medarbejder
nes tilfredshed og samtidigt give mere tid til service.



Betydelig vækst i kommuner  
og amter i de senere år

Fra 2001 til 2006 er serviceudgifterne i kommuner og amter 
vokset med ca. 30 mia. kr. Det svarer til en realvækst på godt 
10 pct. I staten har der stort set været 0vækst. Foreløbige  
tal for 2007 viser en samlet vækst i driftsudgifterne i staten, 
kommunerne og regionerne på 7½ mia. kr. svarende til  
1,7 pct. i 2007. I 2008 er der i aftalerne fra juni 2007 med  
KL og Danske Regioner aftalt et løft til de borgernære service
områder i kommuner og regioner på knap 4 mia. kr. Hertil 
kommer bl.a. udgifter til kvalitetsreformen på 1,3 mia. kr.  
i 2008.

Eksempler på effektiviseringer  
i staten i de seneste år

På det statslige område er der gennemført en lang  
række reformer i de seneste år. Sigtet har i vidt omfang  
været at frigøre ressourcer fra administration til løsning  
af kerneopgaver.

– Fusion af SKAT (2005)

– Forsvarsforliget 20052009

– Bilinspektion (2005)

– Statens indkøbsstrategi (2006)

– Politireformen (2007)

– Domstolsreformen (2007)

– Tinglysningsreform (2008)

– Universitetsreform (2008)

– Fødevarekontrollen (2008)

– Administrative servicefællesskaber i ministerierne  
(finanslov 2008)
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I forbindelse med kommunalreformen har mange 
kommuner og regioner igangsat et arbejde med  
at udnytte sådanne potentialer for at kunne forbedre 
servicen. Kommuner og regioner har ydet en stor 
indsats for at gennemføre den meget omfattende 
reform. Reformen har bl.a. betydet, at mange 
 arbejdsgange er blevet lagt om, og der er foretaget 
effektiviseringer.

I staten er der også i de seneste år gennemført 
reformer, som har effektiviseret indsatsen. Bl.a.  
er det statslige indkøb blevet mere effektivt. 

Samtidigt er mange offentlige arbejdspladser langt 
fremme med at anvende it.

Men der er stadig potentiale for en række yderligere 
tiltag.

Denne handlingsplan giver en række eksempler  
på, hvordan ressourcer i kommuner og regioner kan 
frigøres til service. Det er regeringens mål, at sådanne 
tiltag tilsammen skal frigøre ressourcer – og dermed 
forbedre servicen i kommuner og regioner – svarende 
til 1 mia. kr. årligt i 2009 stigende til 5 mia. kr. årligt  
i 2013.

Det vil yde et meget væsentligt bidrag til at løse den 
store udfordring, som den fortsatte forbedring af den 
offentlige service står overfor.

Gennemførsel af handlingsplanen skal ske i samar
bejde med kommuner, regioner og staten. Som led  
i dette samarbejde skal der bl.a. ses på evt. centralt 
fastsatte regler mv., som kan udgøre barrierer for  
at frigøre ressourcer til service.

II. Mere kvalitet for pengene – kvalitetsreformen

Forbedringer af den offentlige service kan ikke kun ske 
ved at frigøre ressourcer til service. Det kan også ske 
ved løbende at sikre, at ressourcerne til service bruges 
til at levere ydelser af høj kvalitet, der imødekommer 
borgernes forventninger.

95

100

105

110

115

Kommuner AmterStaten

200620052004200320022001

Vækst i det offentlige forbrug 2001 – 2006

Indeks 2001 = 100

Kommunalreformen indebærer en række opgave-
ændringer, som gør, at udgifterne i 2007 ikke kan sammen-
lignes med de forudgående år. Tal for 2007 er derfor ikke 
taget med i figuren.



Udstrakt kommunalt selvstyre 
 

I Danmark har kommunerne et udstrakt selvstyre. De enkelte 
kommuner har store muligheder for at foretage egne priori
teringer og for at vælge måder at løse opgaverne på. Det 
 betyder, at der er forskelle på service, omkostninger og skat 
fra kommune til kommune. Denne frihed i kommunerne giver 

Udgifterne til børnepasning, folkeskole og ældrepleje er afrundet til hele 1.000 kr.

Læs mere om de kommunale udgiftsniveauer på www.noegletal.dk

Kvalitetsreform – investeringer i bedre 
rammer for den offentlige service 

Kvalitetsreformen vil i perioden 2008 – 2011 indebære,  
at i alt 10 mia. kr. målrettes til en styrkelse af kvaliteten  
i den offentlige service – heraf 1,3 mia. kr. i 2008. Der  
er bl.a. tale om en række initiativer, som i de kommende  
år vil forbedre rammerne for ansatte i kommuner  
og regioner:

– Styrket efteruddannelsesindsats for medarbejdere  
og ledere.

– Øget optag på en række uddannelser inden for 
serviceområderne.

– Opkvalificering af 15.000 ufaglærte medarbejdere.

– Fastholdelse af ældre medarbejdere.

Læs om kvalitetsreformen på www.kvalitetsreform.dk  
og www.fm.dk

en dynamik i varetagelsen af serviceopgaverne. Og den 
giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig med 
hinanden og lære af hinanden – for at opnå, at opgaver 
løses effektivt og for at yde den bedst mulige service  
over for borgerne.

Udgifter i 1.000 kr. 
2007

  
Børnepasning  
pr. 0-10 årige

Folkeskole
pr. elev

Kultur  
pr. indbygger

Ældrepleje  
pr. 65+

Billund 23 61 0,4 40

Middelfart 27 49 0,3 39

Esbjerg 27 53 1,5 43

Kalundborg 34 50 0,3 42

Gentofte 42 41 0,2 58

Århus 48 53 0,9 53
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Regeringen fremlagde i august 2007 et forslag til en 
kvalitetsreform, som skal skabe bedre rammer for at 
udvikle kvaliteten – ”Bedre velfærd og større arbejds
glæde”. Der er afsat en kvalitetspulje på i alt 10 mia. kr. 
i 2008 – 2011 til driftsudgifter ved reformen.

Reformen indeholder fire hovedelementer:

– Trepartsaftaler mellem parterne på det offentlige 
arbejdsmarked vil skabe bedre rammer for ansatte  
i den offentlige sektor. I alt 6  mia. kr. af kvalitets
puljen er afsat i 20082011 til bl.a. øget rekruttering, 
fast holdelse af flere ældre medarbejdere og bedre 
efteruddannelse til medarbejdere og ledere.

– Konkrete forbedringer af kvaliteten på bl.a. børne, 
ældre og sundhedsområdet.

– En omfattende afbureaukratisering og øget frihed  
i opgaveløsningen, så ressourcerne kan prioriteres 
til borgernær service og afpasses til lokale behov. 
Og der skal udvikles instrumenter, der skal under
støtte udvikling af kvaliteten – fx ved oplysninger  
om brugertilfredshed og faglig kvalitet.

– En kvalitetsfond med 50 mia. kr. i 2009 – 2018 til 
investeringer i bl.a. moderne sygehuse, daginstitu
tioner og skoler og i ny arbejdskraftbesparende 
teknologi.

I forbindelse med aftalerne om finansloven for 2008 
blev der indgået aftaler om kvalitetsreformen.

I marts 2008 blev endvidere indgået en politisk aftale 
om en jobplan. Planen vil også bidrage til at forbedre 
rekrutteringsgrundlaget for såvel den private som den 
offentlige sektor.



Samlet oversigt om kommuners  
og regioners muligheder for at frigøre  
ressourcer til borgernær service 

Mia. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013

1. Færre udgifter  
til administration 0,4 1,1 1,6 1,9 2,2

2. Færre udgifter  
til indkøb og energi 0,9 1,8 1,9 1,9 1,9

3. Mindre sygefravær 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7

4. Ny teknologi og bedre  
arbejdstilrette læggelse 0,6 1,1 1,1 1,1 1,1

Umiddelbare mulig heder 
fra 2009 i alt 2,2 4,7 5,6 6,3 7,0
Yderligere muligheder  
for 2010 – 2013 ? ? ? ?
Muligheder i alt   2,2 > 4,7 > 5,6  > 6,3 > 7,0

Målsætning  1 2 3 4 5

Note: Summer kan afvige på grund af afrunding.

Det er regeringens mål, at servicen i kommuner og regioner  
i de kommende år tilføres ressourcer ved at frigøre ressourcer  
andre steder – svarende til 1 mia. kr. årligt i 2009 stigende  
til 5 mia. kr. årligt i 2013.
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Denne handlingsplan indeholder en række eksempler 
på, hvordan kommuner og regioner umiddelbart  
har mulighed for at frigøre ressourcer til borgernær 
service. Eksemplerne omfatter bl.a. områder, hvor 
kommunalreformen, digitaliseringsstrategien  
og kvalitetsreformen har skabt bedre rammer  
og muligheder for at udvikle servicen. 

Eksemplerne bygger i vidt omfang på muligheder, 
som kommuner og regioner allerede arbejder med  
i dag. Det drejer sig om frigørelse af ressourcer til 
service via færre udgifter til administration, færre 
udgifter til varekøb og energi, mindre sygefravær, 
anvendelse af ny teknologi og bedre arbejds tilrette
læggelse.

Tilsammen peger eksemplerne på muligheder for  
at frigøre ressourcer til service for ca. 2,2 mia. kr.  
i 2009 stigende til 7 mia. kr. i 2013. 

Eksemplerne i handlingsplanen er selv sagt ikke 
udtømmende. Der er på en række konkrete områder 
yderligere potentialer.

Ud over de konkrete eksempler på at frigøre res
sourcer peges der i handlingsplanen på en række 
yder ligere fremtidige muligheder – mulig heder,  
der skal analyseres nærmere, før der kan gives  
et bud på de mulige gevinster. 

Samlet overblik:  
Muligheder for at frigøre ressourcer 
i kommuner og regioner
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Skøn over antal ekstra frigjorte  
ressourcer til service – årsværk

Årsværk, 2013 I alt
Heraf direkte i 

borgernær service

1. Færre udgifter til administration 4.400 0

2. Færre udgifter til indkøb og energi  

3. Mindre sygefravær 4.100 2.900

4. Ny teknologi og bedre arbejdstilrettelæggelse 2.750 2.750

Umiddelbare muligheder fra 2009 i alt 11.250 5.650

Yderligere muligheder for 2010 – 2013 
Fx arbejdskraftbesparende teknologi,  
digitalisering og afbureaukratisering ? ? 
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Der er således betydelige muligheder for, at kommuner 
og regioner i de kommende år kan forbedre servicen 
ved at frigøre og målrette ressourcer til borgernær 
service. For regionernes vedkommende supplerer 
potentialet et fortsat krav om årlige produktivitets
stigninger i sygehusvæsenet, der har været fastlagt  
til 2 pct. om året.

Det skønnes, at de initiativer, som umiddelbart kan 
gennemføres fra 2009, vil frigøre ressourcer til service 
svarende til ca. 11.000 årsværk i 2013. Det svarer  
til over ¼ af den forventede rekrutteringsudfordring 
frem til 2015.

Hertil kommer en række yderligere muligheder  
i de kommende år for at imødekomme udfordringen 
med at frigøre ressourcer og årsværk til borgernær 
service. Det gælder fx investeringer i arbejdskraft
besparende teknologi, digitalisering og afbureau
kratisering. Flere af de nye arbejdskraftbesparende 
teknologier på sundheds og ældreområdet forventes 
således hver for sig at kunne frigøre et betydeligt antal 
medarbejdere til løsning af serviceopgaver.

En række af de skitserede gevinster kræver, at kommu
ner og regioner foretager forudgående investeringer  
i fx it og ny teknologi. Kommuner og regioner vil  
kunne få statslig medfinansiering af nogle af disse 
investeringer. Der er i kvalitetsfonden afsat 3 mia. kr.  
i 2009 – 2015 til investeringer i arbejdskraftbesparende 
teknologi, der kan aflaste medarbejderne og give mere 
tid til service og omsorg. Sigtet er bl.a. at medfinan
siere investeringer, der er en forudsætning for at opnå 
effektiviseringsgevinsterne i denne handlingsplan.
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Første vej: 

Færre udgifter til administration 
giver flere penge til service 1
Løsning af administrative opgaver er en forudsætning for en god 
og effektiv offentlig service. Men der er i dag en række muligheder 
for at reducere ressourcebehovet på de administrative områder 
– og herved frigøre ressourcer til service til borgerne.
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It giver muligheder for digitale løsninger

I dag anvendes it næsten overalt i den offentlige sektor, 
og Danmark er et af de lande, der er længst fremme 
med digitalisering af den offentlige sektor. Digitale 
løsninger anvendes i interne arbejdsprocesser i den 
offentlige sektor, og store dele af kommunikationen 
med borgere og virksomheder sker i dag elektronisk.

Digitaliseringen rummer dog et endnu større potentiale 
for at modernisere og effektivisere den offentlige 
sektor. Skal potentialet realiseres, er der behov for 

at se den offentlige sektor som en helhed med fælles 
digitale løsninger og en fælles digital infrastruktur.

Der foretages i disse år en række investeringer i 
tværgående offentlige digitale løsninger, som er med 
til at skabe en digital infrastruktur, der understøtter 
automatisering, modernisering og effektivisering af 
opgavevaretagelsen på tværs af den offentlige sektor. 
Fx ”NemKonto” for borgernes modtagelse af penge 
fra det offentlige og ”eFaktura” for det offentliges 
betalinger af leverandører.

For at fremme og udvikle digitale løsninger på tværs 
af den offentlige sektor etablerede regeringen, KL 
og Danske Regioner i 2001 et samarbejde om digital 
forvaltning. Som led i dette samarbejde udkom i 
sommeren 2007 en ny fælles strategi for digitalise
ringen af den offentlige sektor 2007 – 2010. Parterne 
har afsat 268 mio. kr. til at gennemføre digitaliserings
strategien.

Fire veje til at frigøre 
ressourcer til borgernær service



Den fælles 
digitaliseringsstrategi

Regeringen, KL og Danske Regioner samarbejder om at 
styrke digitaliseringen af den offentlige sektor og har fastlagt 
en digitaliseringsstrategi for perioden 2007 – 2010.

Strategien skal løfte digitaliseringsindsatsen til et nyt niveau 
gennem

– digitalisering, der er målrettet mod at skabe for  bedringer 
i servicen til borgere og virksomheder,

– digitalisering, der flytter ressourcer fra administration 
til borgernær service,

– koordinering og prioritering af digitaliseringsindsatsen 
i den offentlige sektor gennem forpligtende samarbejde 
på tværs af stat, regioner og kommuner.

De tre indsatsområder spiller sammen. Digitalisering muliggør 
både bedre service og kvalitet og frigør samtidig ressourcer 
ved, at opgaverne kan udføres mere enkelt og effektivt. 

Læs om digitaliseringsstrategien 
på www.modernisering.dk.

Eksempler på igangsatte 
digitaliseringsinitiativer

– eFaktura. Leverandører har siden 2005 pligt til at sende 
deres fakturaer til det offentlige elektronisk.

– Digital signatur. Der er i perioden 2003 – 2008 investeret 
op mod 50 mio. kr. i den digitale signatur, som sikrer 
borgere og virksomheder sikker kommunikation med 
det offentlige. Der skal nu udvikles en ny mobil og mere 
sikker digital signatur. Investeringerne heri forventes at 
overstige de tidligere investeringer.

– Digitale lønsedler. Siden 2005 modtager statsligt ansatte 
udelukkende lønsedler elektronisk på sin eboks.

– NemKonto. Alle borgere har fra 2005 fået en fast konto, 
som offentlige myndigheder og private virksomheder kan 
bruge til udbetaling af penge til borgerne.

– Digital tinglysning, som i 2009 vil gøre det muligt for 
borgere og virksomheder at anmelde rettigheder over 
fast ejendom mv. til tinglysning via Internettet.

– Digital motorregistrering. Bilforhandlere vil fra 2010 selv 
kunne registrere biler via Internettet og sætte nummer
plader på, så kunder kan køre hjem i sin nyindkøbte bil 
med det samme.
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Eksempler på investeringer i it,  
der giver effektiviseringer 

– Den fælles digitaliseringsstrategi. Regeringen, KL  
og Danske Regioner har afsat 268 mio. kr. i 2007 – 2010  
til at gennemføre en ny strategi for digitalisering af den 
offentlige sektor.

– Investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi.  
Med finanslovsaftalen for 2008 er afsat 3 mia. kr.  
i perioden 2009 – 2015 til medfinansiering af investeringer  
i ny  arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds  
og organisationsformer.

– Etablering af administrative servicecentre i staten. 
Etablering af to administrative servicecentre på tværs af 
statens 176 myndigheder vil indebære engangsudgifter og 
investeringer for i alt ca. 660 mio. kr. over de kommende år. 
Udgifterne dækker bl.a. uddannelse og kompetence
udvikling for de berørte medarbejdere. Ud af de i alt  
660 mio. kr. skal de 310 anvendes til it.

Frigørelse af ressourcer  
i kommuner og regioner ved fire  
af digitaliserings strategiens initiativer

– Systemmodernisering i SKAT. Der er i de seneste  
år investeret væsentlige beløb i den igangværende 
systemmodernisering i SKAT. System moder ni se
ringerne har til formål at forbedre itunderstøttelsen  
af SKATs processer og derigennem sikre en bedre 
 service til kunderne samt en mere effektiv og fleksibel 
opgavevaretagelse. Investeringerne i alle systemerne 
forventes at beløbe sig til i alt omkring 1,1 mia. kr.  
Når systemmoderniseringen er tilendebragt, vil SKAT 
forventeligt kunne realisere en besparelse på ca. 1.200 
årsværk.

Mio. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013

Obligatorisk  
digitalisering  
af sygedagpenge 0 60 121 121 121

eIndkomstregister 20 225 225 225 225

Digital  
dokumentboks 7 32 46 60 71

NemSMS – især  
på sygehusområdet 10 33 39 43 58

I alt 37 350 437 449 475
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I digitaliseringsstrategien er de centrale indsatsom
råder at opnå bedre service til borgerne og øget 
effektivisering af de administrative opgaver. Fokus  
er rettet mod, hvordan gevinsterne ved digitaliseringen 
kan opnås ved at se digitalisering i sammenhæng  
med organisatoriske forandringer og ændrede arbejds
gange. Flest mulige af de administrative rutiner skal 
automatiseres eller forenkles. Og flere hen ven delser  
fra borgere og virksomheder skal behandles og afgøres 
digitalt.

Trods udbredt anvendelse af digitale løsninger  
er den offentlige sektor kun lige begyndt at realisere  
de mange fordele.

Alene baseret på fire af de initiativer, som er omtalt  
i digitaliseringsstrategien, vil der kunne frigøres 
ressourcer i kommuner og regioner svarende til  
475 mio. kr. årligt. Det drejer sig om obligatorisk 
digitalisering af sygedagpengeadministration, 
eIndkomst registret, den digitale dokumentboks  
og NemSMS.



Fire initiativer 
i digitaliseringsstrategien

Obligatorisk digitalisering af sygedagpengeadministration. 
Virksomhederne kan i dag foretage en digital indberetning 
af sygedagpengesager til kommunerne. Det nedsætter kom
munernes sagsbehandlingstid med ca. 25 pct. Regeringen 
har besluttet, at det senest i 2011 skal være obligatorisk for 
 virksomhederne at foretage deres indberetninger via den 
nye løsning.

eIndkomstregister. Registeret blev oprettet pr. 1. januar 2008 
og indeholder oplysninger om borgernes indkomster og kan 
anvendes som grundlag for kommunernes behandling af 
ansøgninger om fx boligstøtte, pension og økonomisk friplads 
– i alt ca. 1,7 mio. sager årligt. Det sparer borgerne for at ind
sende lønsedler, og det sparer kommunerne for at håndtere 
store papirmængder og indebærer færre fejl. Registret giver 
i fremtiden store muligheder for at lette sagsbehandlingen.

Digital dokumentboks. Staten, kommunerne og regionerne 
har besluttet at etablere en digital dokumentboks til borgere 
og virksomheder. Dokumentboksen vil blive taget i brug 
i løbet af 2009. Det er vurderingen, at dokumentboksen 
i løbet af fem år vil kunne afløse 1/3 af de godt 50 mio. breve, 
som staten, regioner og kommuner udsender årligt. Alene 
i form af udgifter til løn koster det op til 10 kr., hver gang der 
skal sendes et normalt brev. Hertil kommer udgifter til papir, 
porto og kuvert på op til 7  kr. pr. forsendelse.

NemSMS. Visse steder i den offentlige sektor oplever man, 
at op til 25 pct. af borgerne udebliver fra aftaler med det 
offent lige. I mange tilfælde skyldes udeblivelserne forglem
melser eller mangelfuld information. Konsekvensen er, 
at offentlige ansatte og faciliteter (fx operationsstuer) ikke 
anvendes fuldt ud, og at der skal bruges ressourcer til at plan
lægge og indgå nye aftaler. Med NemSMS kan borgere fra 
2009 tilmelde sig ordningen og derefter modtage påmindelser 
og beskeder fra det offentlige. Sundhedsvæsenet vil gå 
 forrest med NemSMS, der vil blive anvendt af alle sygehuse. 
NemSMS vil også blive anvendt af forsvaret, af jobcentre, 
 trafikselskaber, kommuner og andre offentlige myndigheder 
inden 2010.

Læs om digitaliseringsstrategien på 
www.modernisering.dk
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Eksempler på mulige  
initiativer i fremtiden

Obligatorisk digital indberetning 
De fleste indberetninger til det offentlige kan i dag foretages 
elektronisk. Ud over at øge kvaliteten af de indberettede infor
mationer, sparer det offentlige tid og udgifter til porto, kuver
tering og indtastning, når indberetningen sker digitalt. På flere 
og flere områder er sagsbehandlingen på de digitale indberet
ninger endvidere automatiseret, hvilket frigør yderligere res
sourcer. Det er imidlertid kun en begrænset del af indberetnin
gerne, der foretages digitalt. Regeringen vil derfor på udvalgte 
områder undersøge mulighederne for at gøre det obligatorisk. 
Bl.a. er det allerede besluttet at igangsætte en fuld digitalise
ring af SU, således at digital ansøgning om SU bliver obligato
risk for studerende. 

I forhold til erhvervslivet har regeringen sat sig som mål,  
at alle relevante indberetninger, breve, ansøgninger mv. skal 
ske digitalt senest fra 2012. Regeringen har fx besluttet,  
at virksomheder senest i 2011 skal foretage indberetninger 
vedrørende sygedagpengesager digitalt.

Registerfællesskab 
Det offentlige driver et meget stort antal registre, der er spredt 
ud over hele den offentlige sektor. Regeringen vil undersøge 
mulighederne for at realisere gevinster ved at sikre en bedre 
samordning af registrene – fx ved at samle en række registre  
i en fælles enhed, hvor data indsamles, opbevares og vedlige
holdes et sted. Ud over at give et fundament for den frem
tidige udveksling og deling af data i det offentlige, forventes 
der at være stordriftsfordele, bl.a. via bedre priser, fælles 
udvikling og faglig bæredygtighed.
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Hertil kommer, at digitaliseringsstrategien generelt 
understøtter kommunerne og regionerne i at udvikle 
brugervenlig og effektiv digital borgerservice. Det sker 
bl.a. ved fælles udvikling af digitale løsninger, som  
skal minimere udgifter til dobbeltudvikling af digitale 
løsninger. Og ved genbrug af data i den offentlige 
sagsbehandling for at undgå dobbelt arbejde med 
indtastning af de samme data flere steder.

Strategiens endelige effektiviseringspotentiale fast
lægges i takt med, at initiativerne udvikles og udrulles.

Det fælles mål for staten, kommuner og regioner er,  
at mindst 75 pct. af alle digitaliseringsprojekter hvert  
år skal frigøre ressourcer. Samlet set er målet endnu 
ikke opfyldt, og der er således fortsat behov for at sikre 
et stort afkast af de betydelige itinvesteringer, som  
i disse år foretages i den offentlige sektor. I 2007 løber 
de specifikke poster til itinvesteringer i kommunernes 
og regionernes budgetter op i ca. 1,9 mia. kr. Da en 
række itinvesteringer herudover indgår som en del  
af andre budgetposter, er investeringerne sandsynligvis 
væsentligt større.



Større kommuner efter  
kommunalreformen

Amter og regioner før og efter  
kommunalreformen

2006 – før reform 2008 – efter reform

Flere end 30.000 indbyggere 40 73

20.000 – 30.000 indbyggere 25 18

10.000 – 20.000 indbyggere 77 3

Mindre end 10.000 indbyggere 128 4

Antal kommuner i alt 270 98

Gnst. indbyggertal pr. kommune 20.000 56.000

Gnst. serviceudgifter pr. kommune 0,7 mia. kr. 2,1 mia. kr.

2006 – før reform 2008 – efter reform

Gnst. indbyggertal (inkl. HS) 362.000 1.100.000

Gnst. driftsudgifter, sundhed 5,1 mia. kr. 17,1 mia. kr.
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Sammenlægningsgevinster  
efter kommunalreformen

Kommunalreformen pr. 1. januar 2007 er den væsent
ligste omorganisering af den offentlige sektor i nyere 
tid. Med reformen er 270 kommuner lagt sammen til 98 
kommuner, og de tidligere 13 amter er nedlagt og 
erstattet af fem nye regioner.

Der er samtidigt sket en samling af opgaver inden for 
bl.a. det sociale område, veje og miljø. Det har betydet 

en overførelse af opgaver fra amter til kommunerne 
svarende til udgifter for ca. 15 mia. kr. Også kommu
ner, der ikke er berørt af sammenlægninger, har herved 
fået nye opgaver.

Kommunalreformen giver mulighed for stordriftsfordele 
og for at nedlægge parallel administration. Formålet 
med reformen var bl.a. at skabe omstillingsprocesser, 
hvor det blev overvejet, om opgaverne kan løses på en 
mere effektiv måde.



Inspirationskatalog med  
125 muligheder for effektivisering

KL udsendte i foråret 2006 et omfattende inspiration s
katalog til effektiviseringer i kommunerne i forbindelse 
med kom munalreformen. Kataloget pegede på ca. 125 
konkrete  muligheder for effektiviseringer. KL vurderer, at 
effektiviserings potentialet i kommunesammenlægningerne 
vil befinde sig på et niveau i størrelsesordenen 1½3 mia. 
kr. om året på administrationsområdet.

KL anbefalede i kataloget, at de enkelte kommuner 
 formu lerede politiske målsætninger for effektiviserings
gevinsternes størrelse – enten i form af en procentsats 
eller et konkret beløb. En undersøgelse i december 2007 
viste imidlertid, at kun halvdelen af kommunerne har  
fastsat mål for effek tiviseringsgevinsternes størrelse,  
og at kun halvdelen heraf  forventede at realisere den  
fastsatte målsætning for 2007.

Læs inspirationskataloget på www.kl.dk

Eksempler: Ressourcer kan frigøres  
ved at slanke ledelsesstruktur

I Slagelse Kommune er direktionen reduceret fra syv til  
fem  medlemmer og antallet af ledere reduceret med 35 pct.  
i bestræbelserne på at skabe korte kommandoveje og  
en mere fleksibel organisation. Antallet af afdelingschefer 
reduceres fra 21 til 18, antallet af kontorchefer og fagchefer 
fra 54 til 28 og antallet af teamledere fra 12 til 11. Den nye 
organisationsstruktur forventes at være på plads i andet 
 halvår 2008. Ændringen af ledelsesstrukturen skal ses  
i sammenhæng med politisk beslutning om at reducere 
 administrationsudgifterne med 5 mio. kr. i 2007 (1,5 pct.),  
10 mio. kr. i 2008 (3,1 pct.) og 15 mio. kr. i 2009 (4,7 pct.). 
Tilpasningen af organisationen skal end videre ses i sammen
hæng med den fremtidige rekrutterings situation, hvor der  
forventes en betydelig mangel på arbejdskraft, og det er 
 samtidig et led i et større projekt, der skal vurdere mulig
hederne for en samlokalisering af administra tionen. 
(Oplysninger fra Slagelse Kommune.)

I Esbjerg Kommune er antallet af administrative med
arbejdere og ledere reduceret med 7  pct. i 2007 (svarende  
til 19 mio. kr.) stigende til 8 pct. i 2008 (svarende til 21 mio. 
kr.). Der er planlagt yderligere reduktioner i 2009 og 2010  
på henholdsvis 2 og 4 pct., således at den samlede årlige 
reduktion forventes at udgøre 10 pct. i 2009 og 12 pct. i 2010 
(svarende til 27 og 32 mio. kr.). Status for 2008 er, at antallet 
af direktører er reduceret med 10 til 6, og at medarbejdere  
er reduceret med 85 årsværk (ca. 78 pct.). Reduktionerne  
er realiseret ved naturlig afgang. (Oplysninger fra Esbjerg 
Kommune.)
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Regeringen og KL er enige om, at kommunalreformen 
giver mulighed for, at den enkelte kommune over  
en årrække kan hjemtage en række effektiviserings  
og synergigevinster – både som følge af sammen
lægning og som følge af overtagelse af nye opgaver. 
Det er aftalt, at disse synergigevinster tilfalder kommu
nerne og kan prioriteres som en del af det kommunale 
råderum. Og at de kan frigøre ressourcer til ompriorite
ring til fordel for borgerne.

Tilsvarende er regeringen og Danske Regioner enige 
om, at det i forbindelse med den nye struktur med fem 
regioner er afgørende at udnytte mulighederne for 
synergier og effektiviseringer, som kan omsættes til  
en styrkelse af regionernes sundhedstilbud.

I forbindelse med vedtagelsen af kommunalreformen 
blev det skønnet, at reformen allerede i 2007 ville give 
nogle gevinster i form af færre udgifter til vederlag til  
et lavere antal politikere. Der er beregnet en besparelse  
i kommuner og regioner på hhv. 370 mio. kr. og  
45 mio. kr. om året.

Tilsvarende er der behov for færre topchefer i de nye 
kommuner og regioner, og der er mulighed for  
at forenkle ledelsesstrukturen. Sådanne gevinster  
er allerede opnået i nogle kommuner, men den fulde 
effekt vil sandsynligvis først vise sig efter nogle år.  
En halvering af det samlede antal topchefer skønnes  
at give en årlig mindreudgift på ca. 475 mio. kr. Hertil 
kommer forenkling af ledelsesstrukturen på lavere 
niveauer i forvaltningen. I fx Slagelse Kommune  
er antallet af ledere reduceret med 35 pct.



Eksempler på forskelle  
i kommuners administrationsudgifter

Eksempel: Reduktion af administration  
efter kommunalreformen

Holbæk Kommune har reduceret antallet af administrative 
medarbejdere fra 600 til 500 (17 pct.). Gevinsten er på  
38 mio. kr.  Direktionen har gennemgået personalebehovet  
i de enkelte enheder og på den baggrund foretaget 
ændringer i den samlede dimensionering. De største  
tilpasninger er sket på områderne: Løn og personale  
(43 pct.), økonomi (32 pct.), sekretariat, kommunikation, 
udvikling og plan (25 pct.) og borgerservice (25 pct.), 
socialcenter (20 pct.) og jobcenter (20 pct.). Alle  
tilpasningerne er gennemført ved naturlig afgang. 
(Oplysninger fra Holbæk Kommune.)

Eksempel: Gevinst ved at samle 
administration ét sted

I Hillerød Kommune er der bygget et nyt rådhus, som samler 
administrationen ét sted. Rådhuset har kostet knap 163 mio. 
kr. Reelt er det dog omkostningsneutralt, da byggeriet er 
finansieret af salget af otte tidligere administrationsbygninger 
og af de samdriftsfordele, der ligger i kun at drive ét rådhus. 
Der er i tråd hermed i kommunens budget 2008 – 2011 ved
taget en rationa liserings gevinst på administrationen på 6  mio. 
kr. årligt i 2008  stigende til 18 mio. kr. årligt fra 2010 og frem
over. En del af rationaliseringsgevinsten opnås direkte ved 
samlokalisering og samdrift på det nye rådhus og effektivise
ringer på bygningsdrift. Derudover er det nye rådhus og sam
lingen af hele administrationen  forudsætningen for en væsent
lig del af den øvrige rationaliserings gevinst. Det giver en 
samlet rationa liseringsgevinst i budget 2008 – 2011 på  
ca. 30 mio. kr. ved at samle administrationen på én adresse. 

Se nærmere på www.hillerod.dk

Nov. 2007

Administrative
udgifter 

pr. indbygger

Administrativt 
personale 

pr. 1.000 indbygger

Tårnby 3.718 10,8

Odder 3.963 10,9

Skanderborg 4.181 10,3

Gennemsnit 4.897 13,4

Hillerød 6.200 17,2

Ballerup 6.426 17,9

Albertslund 6.659 19,0
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Stordriftsfordele ved  
at samle administration

Kommunesammenlægninger og ny opgavestruktur 
giver samtidigt mulighed for at sammenlægge pa rallelle 
administrative funktioner og herved reducere admi
nistrationsudgifter og administrativt personale. Det 
gælder fx byrådssekretariater, økonomi og personale
administrationer og itfunktioner samt udgifter til fx 
revision, forsikring og it.

Der er i dag store forskelle mellem, hvor mange 
ressourcer de enkelte kommuner anvender til 
 admi nistration. Skanderborg Kommune og Tårnby 

Kommune havde fx i efteråret 2007 administrativt 
personale svarende til under 11 årsværk pr. 1.000 
 ind bygger, mens andre kommuner har administrativt 
personale svarende til over 17 årsværk pr. 1.000 
indbygger. Tallet for meget store kommuner såsom 
København og Århus er hhv. 13,8 og 13,2. Gennem
snitstallet for alle landets kommuner er 13,4. 
Kommuner som fx Esbjerg, LyngbyTaarnbæk,  
Stevns og Vejle ligger på dette niveau.

Som et regneeksempel kan der frigøres 1,7 mia. kr., 
hvis alle de kommuner, der ligger over landsgennem
snittet, kommer ned på det nuværende gennemsnit. 
Det svarer til, at ca. 3.300 medarbejdere kan frigøres.



Administrative  
servicecentre i staten 

I staten skal der oprettes to administrative service centre. 
Statsinstitutionernes opgaver vedrørende  bogholderi  
og regnskab, løn og rejser for op til 87.000 årsværk skal 
samles i ét servicecenter. Og alle opgaver vedrørende  
itdrift og –support af ca. 35.000 årsværk skal etableres  
i et andet servicecenter. Der forventes en effektiviserings
gevinst på ca. 30 pct., og der frigøres mere end 800  
årsværk. Gevinsterne realiseres som følge af stordrifts
fordele, idet analyser viser, at store institutioner varetager 
deres administrative opgaver væsentligt mere effektivt 
end mindre institutioner. Ud over de økonomiske  gevinster 
forventes et løft i kvalitetsniveauet af de administrative 
ydelser gennem øget ledelsesfokus, større professionalis
me og styrkede faglige miljøer.

Læs ”Rapporten om administrative servicecentre  
i staten” på www.fm.dk

Administrative servicecentre  
for selvejende ungdomsuddannelses
institutioner

I finanslovsaftalerne for 2008 indgår, at ungdomsuddannelses
institutionerne kan realisere et effektiviseringspotentiale på 
312 mio. kr. årligt ved oprettelse af administrative service
centre, når disse er fuldt indfaset i 2011. De administrative 
servicecentre skal løse opgaver vedrørende bygningsdrift, 
bogholderi, kassefunktion, lønbehandling mv. 

Med oprettelsen af servicecentrene vil der kunne realiseres  
en række stordriftsfordele i form af øget profes sionalisering, 
bedre rekrutteringsmuligheder og større  effektivitet. Når 
 fællesskaberne er fuldt implementerede,  forventes det, at der 
kan frigøres godt 500 ud af de i alt knap 4.000 administrative 
medarbejdere, der er på institutionerne i dag.
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Ud over effektiviseringer i de enkelte kommuner kan 
administrationen også gøres billigere ved at etablere 
administrative fællesskaber på tværs af kommuner.  
En analyse af seks kommuners administrative opgave
områder viser bl.a., at nogle kommuner mangler kritisk 
masse for effektiv lønadministration, og at der vil være 
stordriftsfordele i at samle opgaverne i administrative 
fællesskaber på tværs af kommuner.

I centraladministrationen i staten er det besluttet  
at oprette to administrative servicecentre, som skal 
varetage opgaver – hhv. for bogholderi og regnskab 
mv. og for it. Centrene forventes at medføre en 
effektiviseringsgevinst på 30 pct.

I finanslovaftalerne for 2008 indgår endvidere etable
ring af administrative servicecentre på de selvejende 
ungdomsuddannelser, det vil sige gymnasier, erhvervs
skoler, sosuskoler og voksenuddannelsescentre.  
En analyse peger på, at det kan give en årlig effektivi
seringsgevinst på 312 mio. kr. – svarende til ca. 13 pct. 
af de nuværende administrationsomkostninger.

Tilsvarende fordele vil være til stede på fx folkeskole 
og daginstitutionsområdet, hvis man inden for den 
enkelte kommune – eller i et samarbejde mellem flere 
kommuner – etablerer fælles centre for løsning  
af administrative standardopgaver.



Eksempler på mulige  
initiativer i fremtiden 

Objektiv sagsbehandling 
En del af den kommunale sagsbehandling, der vedrører 
 udbetalingen af en række offentlige overførsler og tilskud,  
er karakteriseret ved, at sagsbehandlingen er objektivt  baseret 
og ikke baserer sig på skøn. Udbetalingen af boligstøtte, 
 folkepension, fripladstilskud og barselsdagpenge er 
 eksempler på objektive sagsbehandlingsprocesser, mens   
fx tildeling af førtidspension er et eksempel på mere skøns
baserede sagsbehandlingsprocesser. Objektivt baseret 
 sagsbehandling kan principielt sættes på formel, og der kan 
erfaringsmæssigt realiseres væsentlige stordriftsfordele ved  
at samle opgaverne. Dette potentiale for at effektivisere den 
objektive sagsbehandling skal derfor undersøges.

Kontrolfællesskaber 
Det offentlige bruger ca. 4 mia. kr på virksomhedsrettet 
kontrol. Kontrollen er fordelt på en række forskellige 
 myndigheder, der kun i begrænset omfang koordinerer 
deres kontrolopgaver. Et landbrug kan fx være omfattet  
af kontrol fra såvel det kommunale miljøtilsyn som flere 
forskellige statslige kontrolmyndigheder. Manglende 
 sammentænkning af offentlige kontrolaktiviteter pålægger 
virksomhederne unødige administrative byrder, og gør det 
mere omkostningstungt for det offentlige at gennemføre 
en effektiv kontrol. En koordinering af kontrolopgaverne 
kan derfor både være til gavn for virksomhederne og 
kunne indebære en mindre ressourcebelastning hos det 
offentlige. Det kan derfor fx overvejes, om kontrolopgaver 
fra flere myndigheder kan varetages ved et kontrolbesøg 
af én kontrollant. 

Formål med  
afbureaukratisering 

1. Mere tid til kerneopgaver: Service til borgerne.

2. Større frihed i den lokale opgavevaretagelse.

3. Større rum for faglig serviceudvikling og skabelse  
af attraktive arbejdspladser.

Læs mere på www.modernisering.dk
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For de fem regioner, der varetager sygehusdriften, er der 
igangsat en analyse af mulighederne for at effektivisere 
administrationen fx ved at oprette større administrative 
servicecentre for it, lønadministration og økonomifor
valtning. Analysen forventes afsluttet i efteråret 2008.

Ud over realisering af umiddelbare stordriftsfordele  
ved at samle administrative opgaver, kan der frigøres 
ressourcer ved fx at ændre i institutionsstrukturen  
– fx i antallet af skoler, daginstitutioner og biblioteker.  
Det er et emne, som forventes at indgå i kommunernes 
planlægning i de kommende år. 

Et andet område, hvor der kan opnås gevinster efter 
kommunalreformen, er vejsektoren. Her er der bl.a. 
mulige besparelser på stordriftsfordele på vejvedlige

holdelse efter kommunesammenlægninger,  
og en række vejstrækninger er overført fra amterne  
til kommunerne.

Afbureaukratisering

Regeringen har igangsat et afbureaukratiserings
program, der skal skabe grundlaget for en reel 
 afbureaukratisering i den kommunale sektor. Det  
indgår som en del af kvalitetsreformen.

Afbureaukratiseringsprogrammet bliver bundet  
op på forpligtende handlingsplaner, som ministerierne 
skal fremlægge i 2009, og som skal indeholde konkrete 
mål for indsatsen. Regeringen vil samtidigt tilstræbe  
at indgå en forpligtende aftale med kommunerne  

om kommunernes egen afbureaukratiseringsindsats 
over for de kommunale institutioner.

Afbureaukratisering skal frigive mest mulig tid til 
service af høj kvalitet til borgerne ved at mindske 
tidsforbruget på administration. Samtidig skal arbejdet 
med afbureaukratisering afdække regler, der lægger 
unødige begrænsninger på den lokale tilrettelæggelse 
af arbejdet i den kommunale service. I den forbindelse 
skal bl.a. digitalisering ses som et redskab til at 
tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt. Også 
kvalitetsreformens initiativer for bedre dokumentation 
og arbejde med lokal kvalitetsudvikling i kommunerne 
og de enkelte institutioner vil understøtte mulighederne 
for en afbureaukratisering.



Eksempel på afbureaukratisering: 
Byggesagsbehandling

Inden for byggeriet skal kommunerne kontrollere hvert 
byggeprojekt, før borgeren eller virksomheden kan  
få tilladelse til at bygge, og før byggeriet kan tages  
i brug. Kommunerne kontrollerer i dag alle byggerier  
både for nationale tekniske krav til sikkerhed og sundhed  
i bygningen og for lokale krav til placering, udseende  
og nabohensyn. 

Der opføres og ombygges ca. 60.000 bygninger årligt, 
hvoraf 8090 pct. er ukomplicerede byggerier. Disse  
bygninger er i dag underlagt en kommunal kontrol af  
de tekniske forhold, der synes mere omfattende, end  
risiciene berettiger til. 

Regeringen har i marts 2008 fremsat forslag om ændring 
af byggeloven, som betyder, at kontrollen med disse 
 bygninger forenkles, så de ikke er underlagt kommunal 
teknisk kontrol. Det er allerede i dag bygherrens ansvar,  
at byggeriet over holder de tekniske krav. Når kommu
nerne ikke længere skal kontrollere de tekniske forhold, 
bliver bygherrens ansvar mere tydeligt. 

Eksempel: Projekt for afbureaukratisering 
på beskæftigelsesområdet

Beskæftigelsesministeriet har i samarbejde med KL 
 gennemført et projekt om afbureaukratisering på beskæf
tigelsesområdet. Formålet var at afdække, hvordan  
kerne opgaven i jobcentrene – at få ledige i job – kan  
styrkes  gennem regelforenkling og afbureaukratisering  
af de  administrative processer og arbejdsgange.

Projektet var opdelt i to faser:

1. Første fase bestod af (a) en bred scanning af barrierer for 
effektiv opgaveløsning inden for hele jobcentrets opgavefelt 
– med inddragelse af medarbejdere og chefer og (b) forslag 
til løsninger på de opstillede barrierer. Begge dele blev 
 gennemført med bred inddragelse af jobcentrenes  
med arbejdere og chefer. Første fase resulterede  
i et for enklingskatalog med 169 forslag – bl.a. om it,  
registreringer, b lanketter, sagsgange, lokal organisering  
og regel for enklinger.

2. Anden fase bestod af en dybdegående analyse af fire 
 områder, hvor der forventes at være et særlig stort 
 forenklingspotentiale. De fire områder er: Sanktionsregler, 
sygeopfølgning, modtagelse i jobcenteret og ungeregler. 
Også denne analyse blev gennemført med bred inddragelse 
af medarbejdere og chefer.

De konkrete løsningsmodeller, som rapporterne opstiller, vil 
regeringen forhandle med forligskredsen bag velfærdsaftalen. 
En stor del af forslagene fra første fase er dog allerede 
 gennemført eller er ved at blive gennemført administrativt.  
En række forslag fra anden fase vil ligeledes kunne gennem
føres administrativt.

Læse mere om Beskæftigelsesministeriets projekt  
på www.bm.dk
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Som led i afbureaukratiseringen skal de offentlige 
institutioner have en udfordringsret, som betyder, at 
institutioner på forsøgsbasis kan blive fritaget for nogle 
af de gældende regler fra stat og kommune mv. med 
henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på.

Regeringen vil endvidere sikre, at der løbende er fokus 
på den overordnede statslige styring og regulering af 
kommunerne. Ny regulering skal have en høj kvalitet, 
og den nye regulering skal vurderes for væsentlige 
styringsmæssige og administrative konsekvenser for 
kommunerne.

Kommunerne og regionerne har ansvaret for afbureau
kratisering af egne regler og dokumentationskrav. 
Afbureau kra tiseringsindsatsen skal derfor gennemføres 

i sam arbejde med KL, Danske Regioner, kommuner  
og regioner. Det skal herved sikres, at der sker  
en reduktion af de administrative opgaver, som  
påføres medarbejderne både som følge af statslige 
regler og krav og af kommunernes og regionernes 
egne regler og krav.

Som et konkret eksempel på afbureaukratisering er 
regeringens lovforslag om forenkling af kommunernes 
byggesagsbehandling. Forenklingen af byggeloven 
skønnes årligt at give kommunerne en besparelse  
på ca. 50 mio. kr. og frigøre 50150 medarbejdere  
til andre opgaver.



Opsummering første vej: 

Færre udgifter til administration  
giver flere penge til service
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Potentiale for frigørelse af ressourcer til service 

Umiddelbare muligheder fra 2009

 Fire initiativer i digitaliseringsstrategien: Obligatorisk digi talisering  
af administration af syge og barselsdag penge, eIndkomst, digital 
 dokumentboks og NemSMS.

 Gradvis reduktion af behovet for administrativt per sonale til niveauet for  
en gennemsnitskommune i dag – fx ved realisering af sammenlægnings
gevinster og stordriftsfordele efter kommunal reformen.

 Afbureaukratisering af byggeloven.
 
Mio. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013

Fire initiativer vedr. digitalisering 37 350 437 449 475

Reduktion af administrativt personale 350 700 1.100 1.450 1.710

Afbureaukratisering af byggeloven 50 50 50 50 50

I alt 437 1.100 1.587 1.949 2.235

 
Yderligere muligheder fra 2010 – 2013

 Yderligere udrulning af den fælles digitaliseringsstrategi.

 Omlægning af institutionsstruktur i sammenlagte kommuner.

 Administrative fællesskaber på tværs af kommuner. 

 Administrative fællesskaber i regioner.

 Afbureaukratisering, jf. kvalitetsreformen.



Eksempel på indkøbssamarbejde: 
Fællesindkøb Fyn

Fællesindkøb Fyn er et fælles indkøbskontor for Assens, 
Kerteminde, FaaborgMidtfyn, Nordfyns og Nyborg  kommuner 
med et samlet indbyggertal på ca. 190.000 indbyggere. 
Indkøbskontoret er organisatorisk placeret i FaaborgMidtfyn 
Kommune med fem medarbejdere, der varetager strategisk 
 indkøb i de pågældende kommuner.  Samarbejdet mellem 
kommunerne er baseret på en fælles indkøbspolitik med cen
tralisering af samtlige udbudsprocesser samt koncentrering  
af knowhow og viden omkring indkøb og logistik. Der er 
 desuden fokus på uddannelse og træning af lokalindkøbere. 

Ud over indkøb af varer står Fællesindkøb Fyn også for udbud 
af serviceydelser. De første udbudsrunder under Fælles
indkøb Fyn startede i februar 2007. Man har kalkuleret med 
besparelser i størrelsesordenen 10 pct. af en samlet udbuds
volumen på 300 mio. kr. i 2007 og med en total indkøbs
volumen på årligt ca. 1 mia. kr. Det vurderes, at der ud over 
bespa rel serne på pris også vil være besparelser, når den 
enkelte  kommune ikke længere er nødt til at indkalde eksterne 
kon sulenter forud for udbud. Alle kommunale forvaltninger, 
 institutioner,  afdelinger og selvejende institutioner, der har 
driftsover enskomst med den enkelte kommune, bliver auto
matisk  forpligtet af de indgåede aftaler. 

Læs mere på www.faaborgmidtfyn.dk

Anden vej: 

Færre udgifter til indkøb og energi  
giver flere penge til service 2
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Mere effektivt og koordineret indkøb kan spare penge, 
som dermed kan frigøres til service. Og der kan 
lige ledes frigøres penge ved at reducere det offentliges 
energiforbrug til elektricitet og varme gennem mere 
miljørigtig adfærd.

Effektivt og koordineret indkøb af varer

Det offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser 
udgjorde i 2006 ca. 140 mia. kr. En effektivisering af 
indkøbet, som giver billigere varer og tjenesteydelser, 
vil være en betydelig kilde til at frigøre ressourcer til 
andre formål.

Kommunalreformen har betydet større kommuner og 
har dermed også øget mulighederne for at effektivisere 
indkøbet. Indkøbsfunktionerne er generelt blevet 
væsentligt styrket i kommunerne i de seneste år.

Amter 
37 mia. kr.

Staten 
50 mia. kr.

Kommuner 
53 mia. kr.

Det offentlige køber ind  
for 140 mia. kr. om året (2006)



Eksempel på gevinst ved effektivt  
indkøb: Hjemmearbejdspladser

Staten gennemførte i 2007 et udbud af hjemmearbejdsplad
ser. Forud for udbuddet blev der foretaget en grundig analyse 
af markedet for hjemmearbejdspladser. På telemarkedet 
udgør statens indkøb en meget lille del af det samlede 
erhvervsmarked i Danmark – kun ca. 2 pct. Herudover havde 
staten i forvejen stort set kun to leverandører. Der blev derfor 
valgt en éneleverandør til staten, hvorved man sikrede  
konkurrencen i det konkrete udbud uden at skade kon
kurrencen på sigt. Tilbuddene blev  vurderet på baggrund  
af det økonomisk mest fordel agtige tilbud ud fra tildelings
kriterierne pris og kvalitet. Der var herudover fremsat  
en række strenge minimumskrav til kvalitet, miljø og etik.  
Den indgåede kontrakt  sikrede  staten en effektiviserings
gevinst på 52 pct. Staten sparer altså 52 pct. hvert år  
i kontraktperioden 2008 – 2009 af den oprindelige udgift til 
hjemmearbejdspladser ved at fore tage ét samlet indkøb.
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En række kommuner har etableret indkøbssamarbejder 
af mere eller mindre formel karakter. Der er i øjeblikket 
seks samarbejder, som tilsammen dækker ca. halv
delen af landet. Det er dog kun to af indkøbssam
arbejderne, der aktuelt har etableret samarbejde om 
indkøbsaftaler. De øvrige indkøbssamarbejder vedrører 
primært samarbejde om håndtering af udbud.

KL har i marts 2008 vedtaget en ny strategi for fælles
kommunale indkøb med det formål at effektivisere 
kommunernes indkøb yderligere gennem en målrettet 
og koordineret indsats. Strategien indeholder en række 
konkrete målsætninger for, hvordan kommunerne kan 
optimere købermagten og dermed opnå økonomiske 
gevinster. 

Det indgår bl.a. i KLs strategi, at der på egnede 
indkøbsområder skal koordineres tværkommunale 
forpligtende indkøb på nationalt plan, og at der skal 
iværksættes tiltag til at lette dannelsen af nye og styrke 
eksisterende kommunale indkøbsfællesskaber. Alle 
kommuner skal herudover have adgang til attraktive 
fælleskommunale indkøbsmuligheder, både på 
nationalt niveau, i klynger og i den enkelte kommune.  
I løbet af 2008 vil KL og kommunaldirektørerne 
sammen med kommunernes indkøbschefer tilrette
lægge en proces for, hvordan strategiens målsætninger 
for det fælleskommunale indkøb gennem tilrettelæg
gelse af kommunernes indkøbspolitik bliver indfriet  
i praksis.

Danske Regioner fremlagde i foråret 2007 en fælles 
indkøbsstrategi, som skal sikre de økonomisk mest 
fordelagtige indkøb. Strategien har bl.a. resulteret  
i planlægningen af en række fælles regionale udbud. 
Danske Regioner har i maj 2008 udsendt en revideret 
udgave af indkøbsstrategien, hvori der gøres status  
for indsatsen og fremlægges en række nye mål  
og initiativer.

I staten blev der i 2006 påbegyndt en effektivisering  
af det statslige indkøb. Herefter indgås der efter udbud 
centrale indkøbsaftaler om en række varetyper, som 
anvendes af mange statslige institutioner.
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Effektiviseringen opnås ved:

– Standardiseret indkøb, hvor der købes færre 
forskellige varianter af en bestemt vare, hvorved der 
kan opnås større volumen af den enkelte variant,

– Koordineret indkøb, hvor flere køber ind sammen fra 
færre leverandører, hvorved der opnås yderligere 
fordele ved at købe større ind,

– Forpligtende aftaler, hvor de statslige institutioner 
forpligtes til at benytte de indgåede aftaler, hvorved 
leverandørerne har vished for, at de kan sælge store 
mængder.

De statslige indkøbsaftaler indgås efter en såkaldt 
bølgeplan. Første bølge fra 2007 var indkøb af bl.a. 
pc’er og kontorartikler. Anden bølge fra 2008 er indkøb 
af bl.a. telefoni og itinfrastruktur samt genudbud  
af pc’er. Tredje bølge fra 2009 vil efter planen bl.a. 
omfatte rejser. Yderligere faser planlægges.

Indkøbsaftalerne har givet betydelige besparelser for 
staten. Første bølge gav en besparelse på små 400 
mio. kr. i 2007 svarende til ca. 40 pct. af det fælles
statslige indkøb på de pågældende indkøbsområder. 
Anden bølge vil give en besparelse på ca. 215 mio. kr.  
i 2008 – også svarende til ca. 40 pct. Herudover er der 
opnået stort set tilsvarende procentvise besparelser  
i de statslige selvejende institutioner.

Effektiviseringen af det fællesstatslige indkøb er for 
hele staten forankret i Statens Indkøbssekretariat. 
Herudover understøtter Statens og Kommunernes 
Indkøbs Service A/S (SKI) offentlige indkøb ved  
at gennemføre EUudbud og indgå rammeaftaler,  
som kan benyttes af statslige institutioner, regioner, 
kommuner og halvoffentlige virksomheder på frivillig 
basis. SKI har i sin nye strategi for 20082012 styrket 
fokus på kommunernes indkøbsbehov. Der er således 
et forbedret grundlag for dialog og tæt samarbejde 
med kommunerne om styrkelse af de fælles
kommunale indkøbsmuligheder.

Effektivisering af statens indkøb 
– de to første bølger



Regneeksempel: Gevinstpotentiale  
ved effektiviseret indkøb i kommuner  
og regioner for udvalgte varegrupper

Eksemplet viser en række konkrete muligheder for at fri
gøre ressourcer til service ved at indgå fælles indkøbs
aftaler på tværs af kommuner og regioner. I eksemplet  
er anvendt de procentbesparelser på  gennemsnitligt  
ca. 40 pct., som staten har opnået i sine forpligtende  
indkøbsaftaler for disse varegrupper. Eksemplet omfatter 
kun nogle få udvalgte varegrupper – svarende til 4½ pct. 
af kommunernes samlede indkøb om året og omtrent  
1 pct. af regionernes.

Eksempel på gevinster i kommuner 

Mio. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013

Telefoni og  
datakommunikation 270 345 345 345 345

Computere 145 145 145 145 145

Kontormøbler  
og artikler 285 285 285 285

Servere og storage 90 90 90 90

Eksempel på gevinster i regioner 

Mio. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013

Telefoni og 
datakommunikation 50 50 50 50 50

Computere, servere 
og storage 55 55 55 55 55

Kontorvarer 10 10 10 10

Skøn over gevinstpotentialet i regioner er forbundet med  
en vis usikkerhed, idet der ikke – i samme grad som for  
kommunerne – er data om indkøbets omfang på enkelte 
varegrupper. 

Nogle kommuner og regioner kan allerede have indhøstet 
gevinster i 2007 og 2008 bl.a. som følge af statens effektivise
ring af indkøbet på de pågældende områder.
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Kommunerne og regionerne har mulighed for yder
ligere at effektivisere indkøbet. Dels ved, at kom
munerne individuelt tilslutter sig de eksisterende 
indkøbsaftaler i anden fase af statens indkøbsprogram. 
Dels ved at inddrage flere og flere relevante indkøbs
områder i tværkommunalt og tværregionalt indkøb, 
som det også indgår i kommunernes og regionernes 
indkøbsstrategier.

Effektivisering af indkøb kan betyde mindre valgfrihed, 
fordi der købes færre forskellige varianter af de enkelte 
varer. Men til gengæld frigøres ressourcer, der kan 
anvendes til andre formål – fx til borgernær service. 
Det er en prioritering til fordel for service til borgerne.

Udfordringen for kommunerne består i at få etableret 
tværkommunale samarbejder, der forpligter den 
enkelte kommune i forhold til de andre i fællesskabet 
og i forhold til leverandørerne. Det kræver politisk 
opbakning i den enkelte kommune og fokus fra 
kommunernes topledelse. Med KL’s nye strategi  
på indkøbsområdet er der taget et væsentligt skridt  
i denne retning.

De foreløbige regnskabstal for 2007 tyder på,  
at kom munerne og regionerne i 2007 købte varer  
og tjenesteydelser for omkring henholdsvis 60  
og 30 mia. kr. En effektivisering af kommunernes 
indkøb med fx 2 pct. vil således kunne frigøre  
res sourcer for ca. 1,2 mia. kr. om året. En effektivise
ring i regionerne på fx ½ pct. vil frigøre ressourcer  
for ca. 150 mio. kr. om året. 

Potentialet ved en effektivisering af indkøbet  
er på sigt naturligvis meget større. En samlet effek
tivisering af kommunernes og regionernes indkøb  
på fx størrelsesordenen 510 pct. vil således kunne 
frigøre ressourcer for 4½9 mia. kr.

Der er behov for analyser, som kan identificere 
relevante varegrupper for effektiviseringer ved 
 tværkommunale og tværregionale indkøbsaftaler. 

Der vil herudover være muligheder for at forbedre  
den interne organisering af indkøbet inden for  
den enkelte kommune og region – fx ved at  
udbrede ”bedste praksis” på indkøbsområdet.



Eksempel: Reduktion  
af energiforbruget i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har i en årrække arbejdet systematisk 
med energibesparelser. En fokuseret indsats har fra 2003 til 
2007 ført til energibesparelser i det faktiske forbrug på 3 pct.  
af  varmeforbruget og 7,9 pct. af elforbruget. Det relative 
energiforbrug (målt pr. m2) er i samme periode reduceret med 
6 pct. og 11,5 pct. i hhv. varme og elforbrug. Siden 1998 har 
Gladsaxe Kommune reduceret det faktiske forbrug af varme 
og vand med ca. 15 pct. og forbruget af el med ca. 10 pct. 
Samlet set har det over 9 år medført  besparelser på ca.  
7 mio. kr. på kommunens energiudgifter. 

Det lavere forbrug er overvejende et resultat af en effektiv 
udnyttelse af kommunens intranetbaserede energistyring  
og større lokalt medansvar for energibevidst adfærd bl.a.  
som følge af adfærdskampagner. Endvidere har moderne  
og systematisk bygningsvedligeholdelse samt samtænkning 
af bygningsved lige holdelse og energiforbedringer været 
blandt nøgleordene i kommunens indsats. Også energi rigtige 
indkøb har haft en effekt i forhold til reduktionen af 
 kommunens samlede energiforbrug.

Som bidrag til nedsættelse af omkostningerne til energi har 
Gladsaxe Kommune indgået et tværkommunalt sam arbejde 
om indkøb af el og der igennem opnået en pris på el 
leverancer for 2006 – 2008, der aktuelt ligger 1/3 under 
 markedsprisen (uden afgifter).
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Energibesparelser  
på elektricitet og varme

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik i februar 
2008 en energiaftale med en målsætning om, at 
Danmark skal nedbringe sit forbrug af fossile brænd
stoffer, kul, olie og naturgas samtidig med, at andelen 
af vedvarende energi øges. Frem mod 2011 er det 
målsætningen, at bruttoenergiforbruget falder med  
2 pct. i forhold til 2006. Endvidere er det målet at højne 
energieffektiviteten således, at de årlige besparelser 
øges til 1,5 pct. af det endelige energi forbrug i 2006.

Det er naturligt, at den offentlige sektor bidrager til 
opfyldelsen af de nævnte målsætninger samt 
Danmarks internationale forpligtelser i forhold til 
Kyotoprotokollen og EU.

Det samlede energiforbrug i den offentlige sektor er 
vokset de senere år. I 2006 nedbragte de statslige 
institutioner deres samlede varmeforbrug med 2,7 pct., 
mens elforbruget faldt med 6,2 pct. Alligevel steg det 
endelige energiforbrug i den samlede offentlige sektor 
med 2,7 pct. i 2006. Udviklingen går således samlet 
set den forkerte vej.

Elsparefonden anslår, at der alene på elforbruget  
er et betydeligt ”her og nu” besparelsespotentiale, hvis 
der investeres i energirigtige løsninger med tilbagebe
talingstid på mindre end 4 år. Det kan især opnås ved 
miljørigtig energiadfærd over for belysning, it/elektronik 
og ventilation. Fx ved at nedbringe standbyforbruget 
på elektronik og ventilation om natten og i weekender.

I staten sigtes der efter at nedbringe udgifterne til 
energi med op til 1015 pct. i 2010 i forhold til 2006.  
På den baggrund er der på finansloven for 2008 
indregnet en besparelse, som fuldt indfaset fra 2010  
og frem vil være på 120 mio. kr. årligt.  

Adskillige kommuner har også igangsat energispare
initiativer. Nogle kommuner har fx indgået aftaler  
med Elsparefonden om at reducere elforbruget,  
og 25 kommuner har deltaget i konkurrencen ”Årets 
Energisparekommune” i 2007. Den vindende kommune 
havde reduceret sit energiforbrug med knap 10 pct.  
fra 2006 til 2007.

Den offentlige sektor bruger  
el for ca. 6 mia. kr. om året (2006)

Staten
0,7 mia. kr.

Regioner
0,8 mia. kr.

Regionernes forbrug er beregnet på baggrund af 
el-forbruget i 2006 relateret til opgaver, der siden 
er overgået til regionerne.

Kommuner
4,7 mia. kr.
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Store forskelle i energiforbrug  
i kommunale institutioner

Blandt de 25 kommuner, som deltog i energispare 
konkurrencen i 2007, er der store forskelle mellem  
forbruget af energi (elektricitet, fjernvarme og naturgas).

kWh/m2, 
2007

Rådhuse  
mv.

Dag-
institutioner

Biblio-
teker

Mest forbrugende  
25 pct. 204 229 225

Mindst forbrugende  
25 pct. 59 64 47

Læs mere på www.energispare.dk

Regneeksempel: Gevinster ved reduktion 
af elforbruget i kommuner og regioner 

Ved at nedbringe elforbruget med 10 pct. vil der kunne 
 spares ca. 550 mio. kr. på udgifterne til el. Hertil kommer  
evt. besparelser på varmeforbruget.

For at realisere dette besparelsespotentiale kræves nogle 
investeringer i energibesparende foranstaltninger, som er 
 rentable på sigt. En del af investeringerne kan formentlig 
finansieres med midler frigjort som følge af energibesparelser 
 hentet ved adfærdsændringer. Endvidere kan en del  
af besparelsespotentialet realiseres som led i den løbende 
udskiftning af apparater og udstyr. Herudover har kommuner 
mulighed for at optage lån til finansieringen af energi
besparende tiltag.

2009 2010 2011 2012 2013

Reduktion, pct. 4 8 10 10 10

Kommuner, mio. kr. 190 380 470 470 470

Regioner, mio. kr. 30 60 80 80 80

Mio. kr. i alt 220 440 550 550 550

Omkostninger forbundet med investeringer i energibesparende 
tiltag er ikke indregnet i tabellen.
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Der er meget store forskelle mellem kommunernes 
forbrug af energi (el, fjernvarme og naturgas). Der  
er i dag ikke tilgængelige data for energiforbruget  
i hver kommune. Men indberetningerne fra de  
25 kommuner, som deltog i energisparekonkurrencen  
i 2007, viser, at den mest forbrugende fjerdedel  
af institutionerne typisk brugte 35 gange så megen 
energi pr. kvadratmeter som den mindst forbrugende 
fjerdedel og godt dobbelt så meget som gennemsnittet 
for alle institutioner.

Der er derfor et potentiale for at reducere energi 
forbruget i kommunerne.

Hvis det lægges til grund, at der i kommunerne kan 
opnås energibesparelserne på eksempelvis 1015 pct. 
af elforbruget og 46 pct. af varmeforbruget, vil der 
kunne hentes betydelige besparelser. 

En nedbringelse af kommunernes elforbrug med 
1015 pct. vil således reducere udgifter til el med 
470710 mio. kr. 

Hvis elforbruget i regionerne tilsvarende reduceres 
med 1015 pct., vil der kunne spares 80120 mio. kr. 
på udgifterne til el.

En del af besparelsespotentialet på elforbruget vil 
formentlig kunne realiseres gennem bedre styring  
og planlægning samt fokus på medarbejdernes adfærd 
i forhold til elforbrug. Derudover kan en del af 
 besparelserne – fx på it – realiseres i forbindelse med 
den løbende udskiftning af apparater, hvilket ikke eller 
kun i begrænset omfang medfører meromkostninger. 
Besparelser i omfanget 1015 pct. af elforbruget vil 
imidlertid kræve visse investeringer, som er rentable  

på sigt, men kræver investeringer her og nu. Samtidig 
kan der være indirekte omkostninger forbundet med 
adfærdsændringer. Kommunerne har mulighed for  
at lånefinansiere investeringer i energibesparende 
løsninger.

Der vil herudover kunne frigøres ressourcer ved  
at spare på varmeforbruget. De statslige institutioner 
har samlet set i perioden 2002 – 2006 sænket varme
forbruget med 7,6 pct. En nedbringelse af varme
forbruget i kommuner og regioner på 46 pct. vil 
indebære en skønnet årlig besparelse på varme
regningen i størrelsesordenen 150230 mio. kr. 
Mulighederne herfor skal analyseres nærmere, 
 herunder i forhold til investeringer.



Opsummering anden vej: 

Færre udgifter til indkøb og energi  
giver flere penge til service
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Potentiale for frigørelse af ressourcer til service 

Umiddelbare muligheder fra 2009

 Kommunal indkøbsstrategi, første faser – gevinst på 2 pct.

 Regioners indkøbsstrategi, første faser – gevinst på ½ pct.

 Reduktion af elforbruget i kommuner og regioner med 10 pct. fra 2011.
 
Mio. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013

Effektivisering af kommunalt indkøb  
med 2 pct. – fuldt indfaset i 2010 600 1.200 1.200 1.200 1.200

Effektivisering af regionernes indkøb  
med ½ pct. – fuldt indfaset i 2010 75 150 150 150 150

Reduktion af elforbrug  
i kommuner og regioner 220 440 550 550 550

I alt 895 1.790 1.900 1.900 1.900

 
Yderligere muligheder fra 2010 – 2013

 Udrulning af kommunal indkøbsstrategi.

 Udrulning af regionernes indkøbsstrategi.

 Reduktion af varmeforbruget i kommuner og regioner.



Sygefraværet er højt  
på flere store serviceområder

Sygefraværet betyder, at mange arbejdstimer går tabt. 
Opgjort på arbejdsområder svarer fraværet i kommuner  
og amter til mere end 2.600 sygeplejersker, 6.900 personer  
i børnepasningsordninger, 3.100 folkeskolelærere og 6.700 
personer i ældreplejen. Selv en lille nedbringelse af syge
fraværet på disse områder vil give betydeligt flere hænder  
til at varetage opgaverne i den borgernære service.

2006
Sygedage om året  
pr. medarbejder

Omregnet  
til antal ansatte

Børnepasningsordninger 15,3 6.954

Ældrepleje 17,3 6.759

Folkeskolelærere 11,1 3.109

Rengøring 17,9 1.674

Kontorpersonale 10,7 2.054

Akademikere 5,7 657

Ledere 7,2 204

Sygeplejersker 11,7 2.647

Andet sundhedspersonale 10,0 1.226

Andre områder 13,4 5.004

I alt 13,3 30.287

Tredje vej: 

Mindre sygefravær giver 
flere ressourcer til service 3
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Mange arbejdstimer og hænder går tabt i den offentlige 
sektor på grund af et højt sygefravær. I 2006 gik det 
offentlige samlet set glip af arbejdstid svarende til 
35.000 fuldtidsansatte, heraf 30.000 i kommuner  
og de daværende amter.

Sygefraværet kan ikke nedbringes til nul og erfaringer 
viser, at det kan være vanskeligt at nedbringe syge
fraværet over en bred kam. De relativt store forskelle 
på syge fraværets omfang – fx mellem sammenlignelige 
jobområder og mellem kommunerne – peger dog på, 
at der er muligheder for at frigøre ressourcer ved  
at reducere sygefraværet. 



Store forskelle i sygefravær 

Der er stor forskel på sygefraværet pr. medarbejder i de  
forskellige kommuner og amter. Sygefraværet er generelt 
højere i Østdanmark end i Vestdanmark. 

Den seneste opgørelse af sygefraværet er fra 2006, hvor  
kommunalreformen endnu ikke var trådt i kraft. Derfor  
er sygefraværet ikke opgjort for regionerne.

5 kommuner med lavt fravær Dage

Ringkøbing 10,1

Lemvig 10,4

Vejen 10,5

Brønderslev 11,1

Ribe 11,2

5 kommuner med højt fravær Dage

Frederiksværk 17,5

Rødovre 16,8

Hvidovre 16,5

Ringsted 16,4

Holbæk 16,4

5 amter med lavt fravær Dage

Viborg Amt 10,3

Ringkøbing Amt 10,4

Sønderjyllands Amt 11,1

Ribe Amt 11,2

Århus Amt 11,3

5 amter med højt fravær Dage

Københavns Kommune 15,7

Frederiksberg Kommune 15,3

Vestsjællands Amt 13,7

Fredriksborg Amt 13,5

Københavns Amt 13,2
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Sygefraværet er højt og vokser 

Medarbejderne i kommuner og amter havde i 2006 
gennemsnitlig et sygefravær på 13½ dage om året. 

Det er især på de borgernære serviceområder,  
at sygefraværet er højt. På børne og ældreområdet 
har de ansatte i gennemsnit 1517 sygedage om året. 
For sygeplejersker er det ca. 12 dage om året, mens 
det for lærere i folkeskolen er 11 dage.

I de senere år har der været en tendens til et stigende 
sygefravær i det offentlige. Fra 2005 til 2006 steg 
syge fraværet i kommuner og amter med 5 pct. Stig   
ningen skyldes, at fraværsperioderne i gennemsnit  
er blevet længere. En del af udviklingen kan henføres  
til den stigende beskæftigelse. De offentlige arbejds

pladser ansætter flere folk med mindre tilknytning  
til arbejdsmarkedet. 

Der er store variationer i sygefraværet fra kommune  
til kommune og region til region. Blandt de større 
kommuner svinger sygefraværet fra 10 til 17½ dage  
pr. ansat.

Lavere sygefravær kan give  
mange flere arbejdstimer til service

Det er regeringens målsætning, at sygefraværet  
skal nedbringes med 20 pct. frem til 2015. En styrket 
indsats for at mindske sygefraværet i den offentlige 
sektor vil indebære store gevinster til gavn for alle. 

Lavere sygefravær betyder flere medarbejdere på 
arbejde og flere arbejdstimer til at løfte de offentlige 
opgaver. Derudover resulterer et mindre sygefravær  
i en betydelig økonomisk gevinst.

Lavere sygefravær vil kunne yde et væsentligt bidrag til 
at fastholde og udbygge det høje offentlige service
niveau på bl.a. børne og ældreområdet og i syge hus
sektoren.

På baggrund af regeringens målsætning om en 
reduktion af sygefraværet med 20 pct. er der nedsat  
et hurtigt arbejdende udvalg, der skal kulegrave 
syge fraværet og komme med forslag til at mindske 
syge fraværet. 



Reduktion af sygefraværet med 20 pct.  
vil give mange flere arbejdstimer

Antal fuldtidsansatte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ældrepleje 178 361 549 742 940 1.143 1.352

Børnepasning 183 372 565 764 967 1.176 1.391

Folkeskolelærere 82 166 253 341 432 526 622

Sygeplejersker 70 142 215 291 368 448 529

Andet sundheds personale 32 66 100 135 170 207 245

Øvrigt personale 240 486 739 999 1.265 1.539 1.819

Arbejdstimer omregnet til personer i alt 786 1.593 2.421 3.271 4.144 5.039 5.958

Værdi af ekstra arbejdstimer mv., mio. kr. 330 660 1.010 1.360 1.720 2.090 2.470
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En reduktion af sygefraværet med 20 pct. i kommuner 
og regioner frem til 2015 vil betyde, at sygefraværet 
nedbringes fra det nuværende gennemsnit på  
ca. 13½ dage om året til ca. 11 dage om året.  
Det er et niveau, som sygefraværet i nogle kommuner  
i dag er nede på, jf. ovenfor. 

En sådan reduktion vil give en gevinst i antallet  
af arbejdstimer svarende til ca. 6.000 flere fuldtids
ansatte. De flere arbejdstimer mv. har en værdi  
på ca. 2,5 mia. kr.

En reduktion af sygefraværet med 20 pct. vil yde  
et stort bidrag til at afhjælpe de aktuelle vanske
ligheder med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft  

på de borgernære serviceområder. Det vil fx give 
arbejdstimer svarende til 1.350 flere plejere  
i ældreplejen, 600 flere folkeskolelærere og 500  
flere sygeplejersker. 

Da den samlede fremtidige rekrutteringsudfordring 
frem til 2015 på plejeområdet skønnes at være  
ca. 3.000 plejere, vil en reduktion af sygefraværet 
således yde et meget væsentligt bidrag til at løse 
udfordringen på dette område, jf. handlingsplanens 
kapitel om rekrutteringsudfordringen. For folkeskole
lærere og sygeplejersker skønnes en reduktion af 
sygefraværet med 20 pct. at imødekomme 1520 pct. 
af den samlede rekrut terings udfordring frem til 2015.



Eksempler på projekter, der får støtte  
fra Forebyggelsesfonden

– StraksRask: Blandt 7.000 medarbejdere i hjemmepleje  
og på døgninstitutioner er målet – bl.a. ved hurtig indsats  
– at få sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage på  
arbejde og fastholde medarbejdere med dårligt helbred.

– Rengøring med omtanke: Projektet skal bidrage til  
at hindre, at sosumedarbejdere i hjemmeplejen i Varde 
Kommune udsættes for overbelastninger ved rengørings
arbejde.

– Den attraktive arbejdsplads: Projektet omfatter aktiviteter 
blandt 1.800 medarbejdere i hjemmeplejen mv. i Sønderborg 
Kommune. Aktiviteterne skal skabe trivsel på arbejds
pladsen, fremme sundhed og forebygge nedslidning  
og sygefravær.

– Det lille mirakel i Valby: Hensigten med projektet er at finde 
nye konkrete metoder til at forebygge og nedbringe syge
fravær blandt 340 pædagoger og medhjælpere i Valby, 
Københavns Kommune.

Læs mere om Forebyggelsesfonden  
på www.forebyggelsesfonden.dk
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Sygefravær ned med 20 pct. 

Flere arbejdstimer i kommuner og regioner  

 

Værdi af frigjorte ressourcer i kommuner og regioner 
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Det kræver en ekstra indsats

Det er ikke muligt at nedbringe sygefraværet helt.  
For statslige institutioner kan hen ved en tredjedel  
af variationen i det gennemsnitlige sygefravær til skrives 
forhold, der hovedsagelig vedrører medarbejder
sammensætningen. Det drejer sig bl.a. om alder, køn  
og uddannelsesmæssig baggrund. Resten af varia
tionen i sygefraværet kan henføres til forhold, som  
de offentlige institutioner kan påvirke. Flere under 
søgelser viser, at det især er relevant at fokusere  

på jobindhold, forhold til kollegaer, forhold til ledelsen 
og holdninger til syge fravær, hvis sygefraværet skal 
nedbringes.

Mange steder har man gjort en særlig indsats for  
at få sygefraværet ned. Og der er i de seneste år taget 
en række initiativer til at styrke arbejdsmiljøet.

I 2006 blev der etableret en forebyggelsesfond med  
en kapital på 3 mia. kr. Fonden kan støtte initiativer,  
der bl.a. forebygger og forhindrer fysisk og psykisk 
nedslidning især inden for nedslidningstruede brancher 

og jobgrupper, herunder en række regionale  
og kommunale borgernære serviceområder. I 2007 
uddelte fonden 173 mio. kr.  Heraf modtog kommuner 
og regioner 130 mio. kr. til 44 projekter.

I forsommeren 2007 blev der indgået trepartsaftaler, 
som også indeholder en række initiativer til ned
bringelse af sygefraværet, herunder en bedre dialog 
mellem arbejdsgivere og medarbejdere, trivselsunder
søgelser og styrket arbejdsmiljø.



Ny overenskomstaftale mellem  
KL og KTO om bl.a. bedre arbejdsmiljø

– Trivselsmålinger: Mindst hvert tredje år skal kom
munen foretage målinger af medarbejdernes tilfredshed 
og trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø.

– Sundhedsfremmeordning: Kommunerne skal sammen 
med medarbejderne fastlægge retningslinjer med hen
blik på at fremme en forebyggende indsats i forhold til 
med arbejdernes sundhed og arbejdsmiljø. Retnings
linjerne kan bl.a. indeholde tilbud om mas sage, 
 fysio terapi, kiropraktor, motion, rygestopkurser, kost
vejledning, psykologhjælp,  helbredsvurdering  
og zoneterapi.

– Indsats mod arbejdsbetinget stress: Kommunerne 
skal sammen med medarbejderne fastlægge retnings
linjer for arbejdspladsens indsats for at identificere, 
forebygge og håndtere problemer relateret til stress.

– Indsats mod vold, mobning og chikane: Kom mu
nerne skal sammen med medarbejderne fastlægge 
 retningslinjer for arbejdspladsens indsats for at 
 identi ficere, forebygge og håndtere problemer relateret 
til vold, mobning og chikane.

Læs mere om aftalen på www.kto.dk

Erfaringer fra Bispebjerg Hospital  
– bl.a. med ledelse

På Bispebjerg Hospital har man arbejdet aktivt med udvikling  
af en attraktiv arbejdsplads, da antallet af sygedage og hos pi
talets medarbejderomsætning indikerede, at trivslen og sund
heden blandt medarbejderne ikke var helt, som man kunne 
ønske sig, når man sammenlignede med andre hospitaler.

På baggrund af en interviewundersøgelse blandt medar
bejderne valgte man på hospitalet at igangsætte seks projek
ter: At styrke  kvaliteten og gennemføre MUSsamtaler, at fore
bygge mobning, at synliggøre hospitalets værdier, vision  
og mission, at formulere en god ledelsespolitik, at formulere 
en kommunikationspolitik og at forbedre samarbejdet mellem 
ledelse og medarbejdere.

I 2006 blev der gennemført en effektmåling. Undersøgelsen 
viste, at Bispebjerg Hospital er blevet en mere attraktiv 
arbejds plads. Der har været en fremgang på 510 pct. point 
på alle trivselsparametre. Der er 20 medarbejdere mere  
på arbejde hver dag – svarende til en reduktion i fraværet  
på 10 pct. Det svarer til en gevinst på godt 5,8 mio. kr. pr. år.

Læs mere om ”Projekt attraktiv arbejdsplads på Bispebjerg 
Hospital” på www.kvalitetsreform.dk i Erik Juhls  
afrapportering om sundhedsområdet.
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De netop afsluttede overenskomstforhandlinger har 
haft fokus på sygefraværet – både på det statslige, 
kommunale og regionale område. Fx er der i over
enskomstaftalen mellem KL og KTO aftalt målinger  
af medarbejdernes trivsel og forebyggende indsats 
over for bl.a. stress.

Mange kommuner og regioner har fokus på sygefra
været. 12 kommuner er fx gået sammen om projektet 
Raskijob, der skal reducere sygefraværet med 20 pct. 
for ansatte på ældreområdet. Udgangspunktet er, at 
man ved at etablere netværk, coaching samt arbejde 
med motion og kost skal hjælpe syge medarbejdere 

samt forebygge, at flere bliver syge. Andre kommuner 
arbejder fx med tiltag for at reducere det stress
relaterede sygefravær og forebygge nedslidning.

Flere danske og internationale undersøgelser viser,  
at god ledelse er med til at reducere sygefraværet.  
God ledelse handler bl.a. om at give medarbejderne  
et tilfredsstillende jobindhold og sikre gode relationer 
mellem de ansatte. God ledelse handler også  
om at se faresignalerne hos medarbejdere, der  
har problemer, og følge op på sygefravær med  
en samtale med medarbejderen.



Opsummering tredje vej: 

Mindre sygefravær giver  
flere ressourcer til service
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Potentiale for frigørelse af ressourcer til service 

Umiddelbare muligheder fra 2009

 Gradvis reduktion af sygefravær med 20 pct. frem mod 2015.
  
Mio. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013
I alt 330 660 1.010 1.360 1.720



Håndholdte computere i ældreplejen (CareMobil)  
er i øjeblikket ved at blive udbredt i en række kommuner. 
Computerne kan hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker 
bruge ude hos de ældre til at hjælpe med oplysninger  
om fx dagens rute og oplysninger om de ældre. Rambøll 
Management skønner, at der ved en succefuld implemen
tering af disse teknologier vil kunne frigøres tid i hjemme plejen 
svarende til 2.500 – 3.000 stillinger frem til 2020, hvis det 
anvendes i alle kommuner. Denne tid kan i stedet anvendes  
til at yde omsorg for flere ældre. 

Læs mere om arbejdskraftbesparende teknologi i fx Rambølls 
”Omsorgsteknologi kan give mere tid til omsorg i ældre
sektoren” (2007) på www.ida.dk

Eksempler på ny arbejdskraft  
besparende teknologi

Installation af blodtryksmålere i ældres hjem kan forebygge 
slagtilfælde. En undersøgelse vurderer, at det kan reducere 
antallet af slagtilfælde med 8 pct. Det vil i givet fald frigøre  
ca. 1.000 personer i plejesektoren til andre opgaver – svarende 
til ca. 380 mio. kr. om året.

Ny behandlingskuffert til hjemmebehandling af patienter 
med rygelunger skønnes at kunne spare sundhedsvæsenet 
for betydelige millionbeløb. Et pilotprojekt fra Fyn peger  
på, at sundhedsvæsenet i Syddanmark kan spare  
ca. 180 mio. kr. om året ved brug af behandlingskufferten.

Fjerde vej: 

Ny teknologi og bedre arbejdstilrette
læggelse frigør ressourcer til service

Mere borgernær service kan bl.a. opnås ved en mere 
fleksibel opgavevaretagelse, ved at optimere tilrette
læggelsen af arbejdsprocesserne og ved at anvende 
arbejdskraftbesparende teknologi – fx digitale hjælpe
midler i ældreplejen.

Ny arbejdskraftbesparende teknologi

Regeringen har i marts 2008 indgået en finans lovs
aftale, hvor der i 2009 – 2015 afsættes en ramme  
på 3 mia. kr. til medfinansiering af investeringer  
i ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds 
og organisationsformer. Initiativet indgår i kvalitets
reformen og har til formål at aflaste medarbejderne  
og give mere tid til direkte service til borgerne.

4
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Eksempel på Lean i borgernær service 

På daginstitutionen Kastaniebakken i Rudersdal Kommune 
har pædagoger siden 2005 gennemført et Leanprojekt.  
De første tre uger tilbragte de i selskab med et stopur for  
at finde ud af, hvad de helt præcist brugte deres tid på. Det 
førte til en del ”aha”oplevelser: ”Vi fandt ud af, at vi brugte 
rigtig meget tid på at være sammen med børnene, og det var 
jo dejligt at se. Men samtidig fandt vi ud af, at der var vanvittig 
mange  afbrydelser i form af telefonopkald, praktiske spørgs
mål eller ting, der skulle hentes.”

Som konsekvens af dette indførte børnehuset bl.a. et 
 supporter system. Supporteren tager sig af alle  afbrydelser 
som fx at tage telefonen, så andre med arbejdere kan bruge  
al deres energi på at være  sammen med børnene.

Læs fx håndbogen ”Lean i kommunerne”  
på www.vaeksthusforledelse.dk
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Investeringerne skal understøtte udvikling og 
 udbredelse af nye teknologier og de personale
mæssige og organisationsmæssige forudsætninger, 
som er centrale for at få den bedst mulige udnyttelse 
af de nye teknologier. Der kan både være tale om 
støtte til større implementeringsprojekter, hvor fx en 
velaf prøvet og moden teknologi gennemføres nationalt,  
og til mindre demonstrationsprojekter, hvor nye 
arbejds kraft besparende teknologier eller arbejdsformer 
afprøves. Der vil blive opstillet kriterier for støtten, som 
skal sikre, at fokus i projekterne bliver at skabe mål bare 
effektiviseringsgevinster. Fx ved at ny tek nologi gør 
arbejdsopgaver overflødige eller gør opgaverne lettere 
og hurtigere for medarbejderne at løse.

For at få fremmet gode ideer fra bl.a. offentlige 
medarbejdere, brugere og institutioner vil der blive 

mulighed for at få afprøvet, implementeret og med
finansieret de bedste af disse ideer og forslag.  
De enkelte forslag og ideer skal vurderes af et bedøm
melsesudvalg, som skal bestå af personer med stor 
driftserfaring fra den offentlige sektor, det private 
erhvervs liv samt eksperter med indsigt og erfaring med 
arbejdskraftbesparende teknologier og nye arbejds  
og organisationsformer. På baggrund af anbefalingerne 
fra bedømmelsesudvalget foretages udmøntningen  
af de afsatte midler i forbindelse med de årlige 
finans lovs forhandlinger.

KL og Danske Regioner vil løbende blive inddraget i 
arbejdet. For store implementeringsprojekter forudsæt
tes kommunal/regional medfinansiering, som drøftes 
med KL og Danske Regioner i de årlige kom mune
forhandlinger.

Systematisk fokus på udvikling  
af bedre arbejdsprocesser

En række offentlige institutioner har i de seneste år 
arbejdet systematisk med at inddrage medarbejderne  
i at forbedre arbejdsprocesserne. Det sker bl.a. ved 
hjælp af Leanværktøjer, hvor ledelse og medarbejdere 
i fællesskab foretager en detaljeret kortlægning  
af de nuværende arbejdsgange og på baggrund heraf 
identificerer de processer, der skaber værdi for 
borgerne, og fjerner spild og overflødige processer,  
der ikke skaber værdi – fx unødvendig ventetid eller 
unødvendigt papirarbejde.

Lean er udviklet i Japan og betyder ”trimmet” eller 
”slank”. Målet er at trimme det daglige arbejde, så der 
skabes mest muligt værdi for kunderne med mindst 



Eksempel: Mere skånsomme, korte 
indlæggelser på Hvidovre Hospital

På Hvidovre Hospital har man tilrettelagt særligt skånsomme, 
korte indlæggelser for patienter, der skal have hofte og knæ
operationer. Det betyder, at patienterne kommer sig hurtigere 
og kan vende tilbage til en normal tilværelse. De såkaldte 
”accellerede patientforløb” har nedbragt patienternes liggetid 
på sygehuset fra typisk 12 dage i 2001, til 8 dage i 2002  
og yderligere til 4 dage i 2006. Ud over kortere liggetid  
– og de deraf afledte besparelser – er kvaliteten af behand
lingen ikke reduceret, og patienternes tilfredshed med ind
læggelsen er meget høj.

Læs mere om skånsomme, korte indlæggelser på  
www.sst.dk
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muligt spild af tid, materialer og kapacitet. Lean 
indebærer en medarbejderkultur, hvor der systematisk 
og vedvarende søges efter forbedringsmuligheder, 
således at organisationen til stadighed reducerer de 
aktiviteter, som ikke bidrager til kundens behovsopfyl
delse. Det vil typisk også forbedre medarbejdernes 
trivsel, fordi dårlig arbejdstilrettelæggelse ofte skaber 
irritation og dårligt arbejdsmiljø – fx på grund af 
arbejdspukler og utilfredshed hos brugere over lange 
ventetider.

En undersøgelse fra 2007 peger på, at kommunernes 
arbejde med Lean især er drevet af ønsker om øget 
kundetilfredshed, øget medarbejdertilfredshed  
og en bedre ressourceudnyttelse.

En række sygehuse har anvendt Leanværktøjet til bl.a. 
at skabe mere kontinuitet i deres forløb, ved at skære 

unødvendigheder væk og organisere sig bedre både 
inden for den pågældende afdeling, men også mellem 
afdelinger. Dette er igangsat for at øge produktiviteten 
og sikre, at patienterne venter mindst muligt mellem 
undersøgelser og behandlinger.

Flere sygehuse har også oprettet særlige patientforløb, 
som er korte og skånsomme, og hvor patienterne 
derfor hurtigere kan vende tilbage til en normal 
hverdag. Et eksempel herpå er korte indlæggelser  
ved hofte og kræoperationer på Hvidovre Hospital. 
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af tal for 2004 
beregnet, at hvis alle sygehuse indfører de korte 
indlæggelsesforløb for hofte og knæoperationer,  
så vil det spare sygehusene ca. 28.000 sengedage 
årligt. Det svarer til en effektivisering alene på dette 
område på 90 mio. kr. om året, som kan anvendes  
til at løse andre opgaver.

Der er betydelige muligheder for at frigøre ressourcer 
ved korte indlæggelsesforløb inden for andre behand
linger. Antages potentialet inden for hofte og knæ
operationer ligeledes at være til stede på det kirurgiske 
område under ét, vil et forsigtigt skøn for det samlede 
effektiviserings potentiale ligge på mellem 0,71,3  
mia. kr. Og det kan frigøre mellem 7001.400 ansatte  
– læger,  syge plejersker og andet sundhedspersonel  
– til løsning af andre serviceopgaver.

Mere fleksibel opgavevaretagelse

Formelle og uformelle faggrænser kan indebære  
en hindring for en fleksibel opgavevaretagelse  
og arbejdstilrettelæggelse. En mere hensigtsmæssig 
arbejdstilrettelæggelse og opgavefordeling mellem 



Mere fleksibel arbejdsdeling  
på sygehuse kan øge indsatsen

For at afhjælpe lægemangel og reducere ventetid på skade
stuerne er der i de seneste år uddannet flere behandler
sygeplejersker til at varetage nogle af de  opgaver, som  
læger traditionelt har taget sig af. Behandlersygeplejersker  
er typisk erfarne sygeplejersker, der har modtaget en efterud
dannelse. Ud over at aflaste behovet for læger er det også 
med til at  fastholde og rekruttere sygeplejersker, fordi arbejdet  
som behandlersygeplejerske er særligt attraktivt.

På Regionshospitalet i Horsens har man fx haft succes med 
at uddanne sygeplejersker til at kunne henvise til røntgen
undersøgelser. Dermed skal patienterne ikke vente på  
en læge for at blive henvist til røntgenunder søgelse. Det har 
resulteret i, at ventetiden fra ankomst til skadestuen til hen
visning til røntgenundersøgelse er  faldet fra gennemsnitligt  
31 minutter til 14 minutter. Tilsvarende er tiden fra ankomst  
til skadestuen til  patienten er tilbage fra røntgenunder
søgelsen faldet fra gennemsnitligt 65 minutter til 26 minutter.

Læs mere på www.dagensmedicin.dk den 7. februar 2008.
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forskellige faggrupper kan derfor udløse effektivi se
ringsgevinster og sikre større smidighed i opgave
varetagelsen. Samtidig er der potentiale for større 
medarbejdertilfredshed, idet den enkelte oplever,  
at vedkommendes kompetencer udnyttes,  
og at arbejdsdelingen mellem forskellige faggrupper 
forbedres.

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO og FTF har  
i en trepartsaftale fra juni 2007 aftalt at nedsætte  
en ”taskforce”, der skal udarbejde en strategi for mere 
fleksibel arbejdstilrettelæggelse og opgavevaretagelse 
på ældre og sundhedsområdet. Strategien skal bl.a. 
indeholde et katalog med eksempler på god praksis.

Taskforcen skal bl.a. arbejde med følgende emner:  
(a) Undersøgelse af, hvordan medarbejdernes  

kompetencer kan anvendes bedst muligt og opnå 
anerkendelse, (b) Overvejelser om autorisation,  
(c) Hvordan det sikres, at opgaverne ikke varetages  
på et højere specialiseringsniveau end nødvendigt,  
(d) Hvordan det bedst kan understøttes, at opgaverne 
løses i teams med fleksibel arbejdsdeling.

Konkurrenceudsættelse

Mindre omkostninger og/eller øget kvalitet kan også 
opnås ved at konkurrenceudsætte leverancen  
af de offentlige opgaver. Når en kommunalbestyrelse 
som ansvarlig myndighed udbyder en kommunal 
opgaveløsning i konkurrence, skabes der mulighed  
for, at forskellige leverandører kan konkurrere  
om at løse opgaven både ud fra pris og kvalitet. 

Kommunalbestyrelsen kan vælge det bedste  
og billigste tilbud, og således sikre sig, at opgaven 
bliver løst effektivt.

Effektiviseringspotentialet kan bl.a. opstå, fordi  
den foretrukne leverandør:

– Har opgaven som sin kerneopgave og dermed  
er ekspert i, hvordan opgaven kan varetages mest 
effektivt.

– Kan opnå stordriftsfordele ved at løse den samme 
opgave for flere forskellige bestillere.

– Har foretaget investeringer, der gør det muligt  
at tilrettelægge arbejdsprocesserne mere effektivt.

– Leverer opgaven med et andet service  
og kvalitetsniveau.

Udvikling og målsætning for 
konkurrenceudsættelse i kommunerne
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Note: Privat leverandørindikator (PLI) måler andelen af opgaver, 
der leveres af en privat leverandør. 



Anvendelse af private leverandører  
på de kommunale områder 

Pct. 2006
Kommunal  
hovedkonto Minimum Gnst. Maksimum

Byudvikling, bolig 
og miljø 10,5 34,3 93,2

Forsynings
virksomheder mv. 6,6 41,8 81,5

Trafik og 
infrastruktur  26,2 71,8

Undervisning 
og kultur 4,9 11,7 28,0

Social og 
sundhedsvæsen 8,5 16,8 30,3

Administration mv. 13,7 21,1 29,9

I alt 14,5 20,1 30,1

Eksempler på udlicitering 
 

Udlicitering på ældreområdet i Gribskov Kommune 
Gribskov Kommune har i mere end 10 år udliciteret den  
samlede drift af de tre omsorgscentre. Udliciteringen omfatter 
bl.a. alle opgaver vedr. pleje, madservice, træning og omsorg 
mv. for centerbeboere. Da Gribskov Kommune i 2006 for  
tredje gang udliciterede opgaverne, betød det en besparelse  
på omkring 5 mio. kr. årligt (svarende til ca. 8 pct.), samtidig 
med at  kvalitetsniveauet blev fastholdt.

Udlicitering af lønadministration i Greve Kommune 
Greve Kommune valgte i 2005 at udlicitere deres løn
administration. Opgaven blev vundet af KMD, som samtidig 
overtog de syv ansatte i kommunens hidtidige lønadmini
stration. KMD var i stand til at løse opgaven omkring  
10 pct. billigere end kommunen selv, hvilket betød en årlig 
besparelse for Greve Kommune på godt 0,8 mio. kr.

Læs om erfaringer med udlicitering på  
www.udbudsportalen.dk
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I kommuneaftalen for 2007 blev regeringen og KL 
enige om en målsætning om at øge konkurrenceud
sættelsen i kommunerne fra 20 pct. i 2005 til 25 pct.  
i 2010. Realiseringen af denne målsætning forudsætter, 
at den hidtidige jævne stigning i konkurrenceudsæt
telse skal øges noget.

Der er i dag 12 kommuner, som har en konkurrenceud
sættelse på over 25 pct.

Der er meget store forskelle mellem, hvor mange 
opgaver kommunerne køber hos private leverandører, 
og således et betydeligt potentiale for at øge 
konkurrenceudsættelsen. 

På velfærdsområderne som fx social og sundheds
væsen er konkurrenceudsættelsen relativt lav  
–  gennemsnitlig 17 pct. Der er imidlertid syv kommuner, 
der på dette område har konkurrenceudsættelse  
på over 25 pct. af opgaverne. Mens der er 41 kom
muner, hvor omfanget er 15 pct. eller derunder.

Offentligprivat samarbejde (OPS) kan være en effektiv 
måde at konkurrenceudsætte især mere komplekse 
opgaver. Der kan ske på flere måder – bl.a. ved 
servicepartnerskaber, samlet udbud, offentligprivate 
selskaber og offentligprivate partnerskaber. Offentlig
privat samarbejde baserer sig på at udnytte henholds
vis den private og den offentlige sektors spidskompe
tencer til at sikre mere kvalitet i den offentlige service. 

De forskellige former for samarbejde kan bidrage til at 
skabe innovation, bedre kvalitet og en effektiv udnyt
telse af samfundets ressourcer.

Offentligprivat partnerskab 

Offentligprivate partnerskaber (OPP) er kendetegnet 
ved, at finansiering, design, etablering og drift sam
mentænkes i udbuddet af større bygge og anlægs
projekter. Et sådant partnerskab indebærer, at pro
jektets forskellige risici fordeles systematisk mellem 
det offentlige og den private part, og at der sker en 
løbende betaling for opgaven over en længere årrække 
fx 30 år. Betalingen er betinget af, at bygningen/

Stor variation i kommunernes  
grad af konkurrenceudsættelse  
på social og sundhedsområdet, 2006
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Eksempel på offentligtprivat 
servicepartnerskab 

Servicepartnerskaber er en samarbejdsform, der kan 
anvendes i forbindelse med drifts og serviceopgaver,  
fx vedligeholdelse af bygninger. Københavns Kommune 
indgik i 2004 et servicepartnerskab om vedligeholdelse  
af fem skoler og fem fritidshjem på Østerbro. I en midt vejs
evaluering for projektet vurderer kommunen, at de har fået 
19 pct. mere vedligeholdelse for pengene. Samtidig er 
antallet af akutte problemer faldet markant. Sam arbejds
formen i kombination med antallet af institutioner giver 
virksomhederne god mulighed for at udnytte mandskabet 
hele året rundt. De arbejder med mindre spildtid på trans
port og et mere optimalt indkøb af materialer. Det letter 
også kommunens administrative arbejde, at små opgaver 
ikke skal udbydes enkeltvis. På baggrund af de gode 
 erfaringer på Østerbro har kommunen valgt at udbrede 
servicepartnerskaber til andre bydele. 

Eksempel på OffentligPrivat 
Partnerskab: Skole i Vildbjerg 

Vildbjerg skole i Herning Kommune er Danmarks første  
OPPbyggeprojekt. Skolen blev indviet i december 2006  
og har plads til ca. 700 elever og tilhørende SFOordning.  
En forundersøgelse af projektet viser, at man forventer at 
spare mellem 712 pct. i forhold til at bygge og drive sko
len på traditionel vis. 

Samme forundersøgelse viser, at det vil være muligt  
at opnå omkostnings be sparelser på vedligehold, ren
gøring, el, vand og varme på grundlag af OPPselskabets 
mulighed for at optimere ud fra en total økonomisk tanke
gang. Der er således typisk valgt lidt dyrere materiale
typer, som er mere holdbare. End videre har man, hvor  
det var muligt, sat dørstoppere i loftet i stedet for gulvet 
for at effektivisere rengøringen på skolen. 

Kommunen og selskabet har desuden risikodelt i forhold 
til energiforbruget. Skolen er dermed energimæssigt billig 
i drift.

Læs mere om offentligprivat partnerskaber  
på www.ebst.dk

Forskelle mellem produktiviteten  
i regionernes sygehusvæsen 

Produktiviteten er højest på sygehusene i Region Syddanmark 
og Region Midtjylland og lavest i Region Nordjylland.

Region

Gnst. produktivitetsstigning
2003 – 2006 

(pct.)

Produktivitet  
i 2006

(indeks)

Hovedstaden 2,0 99

Sjælland 1,0 98

Syddanmark 2,4 104

Midtjylland 2,1 103

Nordjylland 2,5 92

Hele landet 2,0 100

Læs rapporten ”Løbende offentliggørelse af produktivitet  
i sygehussektoren” (3. delrapport, 2007) på www.sum.dk

HANDLINGSPLAN FOR AT FRIGØRE RESSOURCER TIL BORGERNÆR SERVICE 43

anlægget med tilhørende serviceydelser står færdig  
til tiden og lever op til kontrakten.

Offentligprivate partnerskaber giver et incitament til  
at tænke innovativt og i langsigtede løsninger, der  
kan give totaløkonomiske gevinster. Samtidig tyder 
erfaringer fra Storbritannien på, at sådanne partner
skaber bidrager til, at projekterne overholder tidsplanen 
og budgettet.

Udbredelse af ”bedste praksis”

Indbyrdes sammenligninger af enhedsomkostninger  
i offentlige institutioner, der yder ensartede ydelser,  

er en måde, hvorpå mindre effektive institutioner kan 
lære af de mere effektive. Sammenligningerne kan 
identificere, hvilke institutioner der løser opgaverne  
på en effektiv måde, og kan dermed inspirere andre  
til at justere opgaveløsningen, så der kan flyttes 
ressourcer til løsning af andre opgaver.

På sygehusområdet viser analyser, at der er betydelige 
produktivitetsforskelle mellem de enkelte regioners 
sygehuse. På regionsniveau kan konstateres forskelle  
i produktivitet på op til 8 pct. mellem regionerne  
i forhold til landsgennemsnittet. De enkelte sygehuses 
produktivitet varierer endnu mere – med 20 pct. 
omkring landsgennemsnittet.



Eksempler på forskelle i produktivitet  
på de enkelte sygehuse

Gnst. produktivitetsstigning
2004 – 2006  

(pct.)

Produktivitet  
i 2006

(indeks)

Vejle 1,9 119

Horsens 1,9 114

Randers 1,6 111

Silkeborg 2,9 111

Hele landet 1,9 100

NykøbingThisted 1,7 89

Aabenraa 1,8 87

Himmerland 4,6 85

Bornholm 2,5 78

Eksemplerne er udvalgte sygehuse. Et sygehus, som 
fysisk har bygninger flere steder, er betragtet som ét 
sygehus, hvis det har fælles ledelse.

Læs rapporten ”Løbende offentliggørelse af produktivitet  
i sygehussektoren” (3. delrapport, 2007) på www.sum.dk

Store forskelle mellem  
kommunernes udgiftsniveauer

Udgifterne til borgernær service er ikke ens i landets  
kom muner. Fx er udgifterne til personlig pleje af ældre 
 (hjemmehjælp) pr. time i hverdagstimerne 15 pct. højere  
i Hillerød end i Kalundborg og 66 pct. højere end i Lejre.  
Der er ligeledes stor forskel på kommunernes udgifter til 
 folkeskolen pr. elev. I Hillerød er udgifterne således 40 pct. 
højere end i Lejre. Forskellen i udgiften pr. elev bl.a. skyldes 
forskelle i det kommunalt fastsatte serviceniveau.

2007, kr.

Udgifter til 
personlig pleje

 pr. time

Udgifter til
 folkeskolen

 pr. elev

Kalundborg Kommune 369 50.125

Lejre Kommune 256 42.926

Hillerød Kommune 426 60.252

Priserne for personlig pleje er prisen pr. leveret time. 

Forskelle mellem kommunerne kan skyldes forskelle  
i ydelsernes indhold og i serviceniveau.

Se oplysninger om timeudgifter til personlig pleje  
på www.fritvalgsdatabasen.dk og om folkeskoleudgifter  
pr. elev på www.noegletal.dk
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Forskellene i produktivitetsniveau mellem sygehusene 
indikerer i sig selv et stort potentiale for at opnå 
effektiviseringer. Hvis alle sygehuse kunne opnå  
en produktivitet på niveau med Vejle Sygehus, som 
havde den højeste produktivitet i 2006, ville der kunne 
frigøres 6,5 mia. kr.

De frigjorte ressourcer kan medgå til at realisere  
de årlige, generelle produktivitetsudviklingskrav til 
sygehussektoren, der har været fastsat til 2 pct.,  
og kan herudover bidrage til en generel frigørelse  
af ressourcer til mere borgernær service.

Tilsvarende er der store forskelle på tilrettelæggelsen 
af opgaveløsningen mellem de enkelte kommuner. 
Inden for en række kommunale serviceområder er der 
således dokumenteret store muligheder for en bedre 
tilrettelæggelse af arbejdet, hvis kommunerne lærer  
af de bedste.

På ældreområdet koster det fx nogle kommuner  
ca. 260 kr. at yde en times hjemmehjælp, mens det  
i andre kommuner koster over 400 kr. Udgifterne til 
folkeskolen udgør i nogle kommuner ca. 43.000 kr.  
om året pr. elev – i andre over 60.000 kr.

 
 



Opprioritering af undervisningstimer  
i folkeskolen = 2.750 flere lærere

Lærerne i landets 98 kommuner underviser i gennemsnit 679  
timer om året (ca. 17 timer pr. arbejdsuge). I fem kommuner  
underviser lærerne dog gennemsnitlig 719 timer om året  
(ca. 18 timer pr. arbejdsuge). Det er i Dragør Kommune,  
Solrød Kommune, Lejre Kommune, Mariagerfjord Kommune  
og Fredensborg Kommune. Denne forskel skyldes bl.a. lokale  
arbejdstidsaftaler i de enkelte kommuner og på de enkelte  
skoler.

En opprioritering af undervisningstimerne lokalt i kommunerne 
og på skolerne, så alle lærere i gennemsnit fx underviste  
719 timer om året, vil øge antallet af undervisnings timer  
i folke skolen med omkring 1,9 mio. timer om året. Det svarer  
til undervisningen fra ca. 2.750 flere folkeskolelærere.

Se mere i finansministerens svar af den 25. februar 2008  
på spørgsmål nr. 18 og 19 fra Folketingets Finansudvalg  
på www.ft.dk

5 kommuner med mest undervisning

719 undervisningstimer om året

Alle 98 kommuner under ét

679 undervisningstimer om året Forskel på 40 timer
= ca. 2.750

ekstra lærere
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På folkeskoleområdet er der er stor forskel på den 
andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til under
visning. I de fem kommuner, hvor lærerne underviser 
mest, undervises i gennemsnit 719 timer om året. 
Mens der i de fem kommuner, hvor lærerne underviser 
mindst, kun under vises gennemsnitligt 614 timer  
om året. Hvis undervisningen på landets folkeskoler 
kom op på gennemsnittet for de fem kommuner, hvor 
lærerne underviser mest, vil det give omkring 1,9 mio. 
flere undervisningstimer om året.

Det svarer til undervisning fra ca. 2.750 flere  
folke skole lærere. Det vil betyde, at stort set hele  
den skønnede fremtidige rekrutteringsudfordring  
på folke skoleområdet frem til 2015 vil være løst,  
jf. handlingsplanens kapitel om rekrutterings
udfordringen. De yderligere undervisningstimer  
svarer til ca. 1.120 mio. kr. om året.



Potentiale for flere undervisningstimer  
på gymnasier og sosuskoler

Lærernes undervisningstimer på gymnasierne 
Lærerne på de almene gymnasier underviser i gennemsnit 
364 arbejdstimer om året. Der er dog store forskelle fra 
 gymnasium til gymnasium. På 25 pct. af gymnasierne,  
hvor lærerne underviser mest, underviser de i gennemsnit  
401 arbejdstimer om året. Mens tallet på de øvrige 75 pct.  
af  gymnasierne er 352 timer om året. En  opprioritering  
af undervisningstimerne på gymnasierne, så alle lærere  
i gennemsnit fx underviste 401 timer om året, vil øge antallet 
af undervisningstimer i gymnasieskolen med ca. 300.000 
timer om året – svarende til næsten 10 pct. Det svarer 
 omregnet til undervisningen fra ca. 800 flere gymnasielærere.

Lærernes undervisningstimer på sosu-skolerne 
Lærerne på sosuskolerne anvender 30 pct. af arbejds
tiden – 582 timer om året – til såkaldt ”øvrig tid”. Det 
 dækker over tid til fx møder, lærernes egen kompetence
udvikling og faglig fordybelse. På erhvervsuddannelserne 
(EUD) bruger lærerne imidlertid kun 24 pct. til ”øvrig tid”. 
Hvis sosulærerne gennemsnitlig anvendte denne samme 
del af arbejdstiden på øvrig tid, vil det give omkring 
95.000 flere timer til fx undervisning og forberedelse  
på sosuskolerne. Det svarer til en udvidelse af undervis
ningen med 28 pct. – eller 85 flere lærere.

Læs rapporten ”Kortlægning af lærernes arbejdstid  
på de almene gymnasier” og de tilsvarende rapporter, 
som kortlægger lærernes arbejdstid på bl.a. erhvervs
skoler og social og sundhedsskoler, på www.uvm.dk
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KL har etableret en såkaldt ”arbejdsgangsbank”, som 
skal indeholde beskrivelser af ”bedste praksis” for alle 
kommunale arbejdsgange. Arbejdsgangsbanken 
udbygges løbende af et centralt ekspertteam, der 
afdækker, udvælger og optimerer arbejdsgange. Efter 
planen skal der ved udgangen af 2008 være beskrevet 
170 arbejdsgange.



Opsummering fjerde vej: 

Ny teknologi og bedre arbejdstilrette
læggelse frigør ressourcer til service

HANDLINGSPLAN FOR AT FRIGØRE RESSOURCER TIL BORGERNÆR SERVICE 47

Potentiale for frigørelse af ressourcer til service 

Umiddelbare muligheder fra 2009

 Fokus på udvikling af bedre arbejdsprocesser (Lean mv.), herunder korte og mere skån
somme patientforløb for hofte og knæoperationer. Der er tale om et eksempel på mulig
hederne. Potentialet ved bedre arbejdstilrette læggelse/Lean generelt på sygehusene indgår 
som en del af grundlaget for det årlige produktivitetskrav til sygehusene på 2 pct. 

 Konkurrenceudsættelse. Aftalt målsætning om stigning til gennemsnitlig 25 pct. i 2010  
i kommunerne.

 Udbredelse af ”bedste praksis”. Fx flere undervisningstimer i folkeskolen – svarende til 
niveauet i de fem kommuner, hvor lærerne leverer flest undervisningstimer.

 
Mio. kr. (08-pl) 2009 2010 2011 2012 2013

Bedre arbejdstilrette læggelse/Lean: Fx korte og  
skån somme patientforløb for hofte og knæoperationer1). 90 90 90 90 90

Konkurrenceudsættelse ? ? ? ? ?

Udbredelse af bedste praksis: Fx  undervisningstimer  
i folkeskolen 560 1.120 1.120 1.120 1.120

I alt 650 1.210 1.210 1.210 1.210

1) Forudsat at indgå i sygehusenes udmøntning af årligt produktivitetskrav.

 
Yderligere muligheder fra 2010 – 2013

 Gevinst ved investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi, jf. kvalitetsreformen.

 Fleksibel opgavevaretagelse. I kvalitetsreformen er nedsat en ”taskforce” på  sundheds  
og ældreområdet.

 Systematisk arbejde med udvikling af bedre arbejdstilrettelæggelse.

 Benchmarking af flere serviceområder, så der kan læres af de bedste.



I de kommende år vil det fortsat være en udfordring at fastholde 
og rekruttere tilstrækkeligt med medarbejdere til den offentlige 
service – også selv om konjunkturerne bliver mere normale. 
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Både i den offentlige og den private sektor er det 
i øjeblikket vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt 
med nye medarbejdere. Det skyldes bl.a. de stærke 
kon   junkturer med historisk lav ledighed, der bidrager 
til det stramme arbejdsmarked. Og det skyldes særlige 
rekrutteringsudfordringer på nogle områder af det 
offentlige arbejdsmarked, hvor der bl.a. er tegn på 
fl askehalse for læger, sygeplejersker, plejepersonale 
og pædagoger.

De aktuelle rekrutteringsudfordringer i den offentlige 
sektor skal bl.a. ses på baggrund af, at der siden 2001 
er tilført fl ere ressourcer til sundhed og ældrepleje. 
Således er beskæftigelsen af læger og sygeplejersker 
på offentlige hospitaler vokset med henholdsvis godt 
15 og knap 5 pct. fra 2001 til 2007. Antallet af ansatte 
i ældreomsorgen er steget knap 5 pct. siden 2001.

Fremtidig rekrutteringsudfordring 
på ca. 40.000

Rekrutteringsudfordringen i de kommende år skyldes 
især to forhold.

For det første vil der blive fl ere ældre og dermed 
et øget behov for sundhedsydelser og ældrepleje fra 
det offentlige. I regeringens 2015plan er det bereg
nings  teknisk lagt til grund, at den offentlige beskæf
tigelse vokser med knap 10.000 personer fra 2007 
til 2015.

For det andet – og mere afgørende – vil relativt mange 
ældre medarbejdere i det offentlige gå på efterløn 
og pension, og det kan blive svært at få nok nye 
med arbejdere, fordi antallet af erhvervsaktive danskere 
ikke stiger.

Herudover afhænger rekrutteringsudfordringen af 
en række forhold såsom det samlede arbejdsudbud, 
de unges uddannelses og jobvalg og jobmulighederne 
i den private sektor.

For at vurdere dette samlede rekrutteringsbehov frem 
til 2015 er der foretaget en mekanisk fremskrivning 
af tilgangen til og afgangen fra offentlig beskæftigelse, 
hvis de offentligt ansatte trækker sig tilbage som i dag, 
og der ikke er fl ere – eller færre – unge end i dag, der 
vælger at arbejde i det offentlige.

Fremskrivningen viser, at der ved uændret tilgang 
og afgang fra den offentlige sektor kan være et 
rekrut  teringsbehov på ca. 40.000 i 2015. Det svarer 
til, at den årlige rekruttering frem mod 2015 skal øges 
med gennemsnitlig 10.000 medarbejdere, når der 
tages højde for, at nogle af de nyansatte forlader 
den offentlige sektor igen.

Rekrutterings udfordringen 
for den offentlige service
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Mulige bidrag til  
at imødegå udfordringen

Der er flere veje til at møde denne personalemæssige 
udfordring.

(1) Øget tilgang 
Den offentlige sektor modtager hvert år typisk  
100.000 nye medarbejdere, og der er ca. 100.000 
med ar bej dere, som hvert år forlader sektoren.  
Rekrut terings udfordringen kan således fx løses ved  
at øge rekrutteringen med 10 pct. Dette er ikke 
urealistisk, idet det faktisk var rekrutteringsniveauet 
sidst i 1990’erne. 

I dag er det ca. 30 pct. af de unge nyansatte mellem  
20 og 30 år, der får job i det offentlige. En stigning  
i rekrutteringen på 10 pct. vil bl.a. indebære, at denne  
andel skal stige til ca. 33 pct.

(2) Lavere afgang 
Udfordringen kan også imødekommes ved at øge 
fastholdelsen af medarbejdere, så færre skifter til  
den private sektor eller går på efterløn og pension.  
En styrket fastholdelse svarende til, at den enkelte 
ansatte i gennemsnit forbliver et halvt år længere  
i offentlig beskæftigelse, vil modsvare ca. 4/5 af  
udfordringen. Og trækker de ældre medarbejdere  
sig fx tilbage i gennemsnit et år senere, end tilfældet 
har været i de senere år, vil dette kunne mindske 
udfordringen med op mod 2/3.

Bl.a. kvalitetsreformens initiativer til at skabe mere 
attraktive arbejdspladser vil bidrage til lavere afgang. 
Og jobplanen fra foråret 2008 kan bidrage til at øge 
beskæftigelsen blandt 6064årige og tiltrække 
udenlandsk arbejdskraft. Herudover kan et generelt 
stigende uddannelsesniveau og bedre helbred blandt 
de lidt ældre medarbejdere trække i samme retning.

For visse tjenestemænd i staten er der aftalt særlige 
lave afgangsaldre. For tjenestemænd i politiet og det 
uniformerede personale i Kriminalforsorgen er 63 år 
pligtig afgangsalder. Og for militære tjenestemænd  
er det 60 år. Hvis afgangsaldrene øges med fx 2 år til 
hhv. 65 år og 62 år, og de pågældende tjenestemænd 
alle bliver i arbejde, vil forhøjelsen øge arbejdskraft
udbuddet over 2 år med i alt ca. 1.000 årsværk.
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Mulige tilpasningsbidrag frem mod 2015

Rekrutteringsudfordring i 2015 40.000 ansatte

Virkning af mulige tilpasninger  Pct. af udfordringen

10 pct. større tilgang 100

10 pct. mindre afgang 100

Et års senere tilbagetrækning 60

½ års længere ansættelse for alle ansatte 80

20 pct. mindre sygefravær (ca. to sygedage mindre pr. år) 20

Deltidsfrekvensen aftager med 5 pct. enheder 30
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(3) Lavere sygefravær 
En reduktion af sygefraværet vil betyde flere medar
bejdere på arbejde, og kan give behov for færre nye 
hænder. Medarbejderne i kommuner og de daværende 
amter har i gennemsnit et sygefravær på 13½ dage  
om året. I staten er gennemsnittet på 8½ dage. 
Mindskes fx det gennemsnitlige sygefravær i den 
offentlige sektor med 20 pct. frem til 2015, vil det 
kunne mindske udfordringen med op mod 1/5.

(4) Flere timer til deltidsansatte 
I 2006 var det godt hver 10. medarbejder i den 
offentlige sektor, som ikke arbejdede på fuld tid.  
Hvis fx kun godt hver 20. medarbejder i det offentlige 
arbejdede på deltid, ville dette kunne imødekomme 
knap en 1/3 af udfordringen. I trepartsaftalen i for
bindelse med kvalitetsreformen har parterne forpligtet 

sig til at skabe bedre mulighed for at overgå til fuldtid 
for de deltidsansatte, der måtte ønske det. Og Job
planen i forbindelse med finansloven for 2008 giver 
større tilskyndelse for både arbejdsgivere og deltids
ansatte til at udbyde og tage fuldtidsjob.

Udfordringer på borgernære 
serviceområder

Der kan være særlige rekrutteringsudfordringer for  
en række job inden for de borgernære serviceområder. 
Bl.a. for læger, sygeplejersker, plejepersonale, folke
skolelærere og pædagoger. De udgør tilsammen  
knap 300.000 ansatte, hvilket er mere end en 1/3  
af med arbejderne i den offentlige sektor.

Frem til 2015 tyder en fremskrivning umiddelbart på,  
at der fortsat kan være rekrutteringsvanskeligheder  
for tre jobområder: Sygeplejersker, uddannet plejeper
sonale (sosuassistenter og medhjælpere mv.)  
og folkeskolelærere. For de tre jobområder er  
en frem skrivning af udbuddet af medarbejdere mindre  
end den ændring i efterspørgsel, som er betinget  
af demografien – dvs. at der bliver flere ældre og  
færre børn.

Derimod vil udbuddet af læger og pædagoger sand
synligvis ikke være for lille til at imødekomme den 
demografisk betingede efterspørgselsændring. Aktuelt 
meldes der imidlertid om mangel på læger, selv om 
antallet af læger i den offentlige sektor er vokset med 
ca. 2 pct. om året siden slutningen af 90’erne. Der  



Fremskrivning af rekrutteringsudfordringen:  
Gnst. ændring i udbud og efterspørgsel (demografi)  
pr. år 2007 – 2015

Pct.
Udbud

(beskæftigede)
Udbud

(beskæftigede)
Efterspørgsel
(demografi)

Umiddelbar
udfordring

Forløb 1 Forløb 2

Sygeplejersker 0 ¼ ¾ Ja

Plejepersonale ¼  ¾ Ja

Folkeskolelærere 1¼ 2¼ ¾ Ja

Læger ¾ 1¼ ¾ Nej

Pædagoger 1¼ ¼ 1 Nej

Forløb 1 for udbuddet er baseret på uændrede til og afgangs
frekvenser til offentlig beskæftigelse i forhold 2002 – 2005.  
Forløb 2 angiver udviklingen, hvis de aktuelle optagelses og  
gennemførelsesfrekvenser på uddannelserne fortsætter frem  
til 2015.
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er især mangel på speciallæger, og derfor er der taget 
initiativer til at afhjælpe dette – bl.a. ved afkortning  
af speciallægeuddannelsen.

Sådanne fremskrivninger kan illustrere de tilpasninger, 
der vil være behov for i forhold til i dag. De er imidlertid 
forbundet med relativ stor usikkerhed. I 2000 ville en 
fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede læger 
og plejere fx have vist en anden udvikling, end den der 
faktisk er fundet sted. Derimod ville en fremskrivning  
i 2000 af udviklingen for sygeplejersker, skolelærere og 
pædagoger stort set have svaret til den efter følgende 
udvikling.

Øget offentlig efterspørgsel efter 
sygeplejersker og plejepersonale

Det stigende antal ældre peger i sig selv på, at behovet 
for sygeplejersker og plejepersonale kan vokse med  
¾ pct. om året frem til 2015. Det svarer til 400 flere 
sygeplejersker og 600 flere plejepersonale i gennem
snit om året.

For sygeplejersker peger fremskrivningen umiddelbart 
på, at antallet af sygeplejersker i offentlig beskæf
tigelse vil være stort set uændret frem til 2015. Det 
afspejler, at selv om forholdsvis flere vil gå på pension 
end tidligere, vil det modsvares af, at der kommer 
tilsvarende flere sygeplejersker ind. Fremskrivningen 

forudsætter, at til og afgangen af sygeplejersker svarer 
til den gennemsnitlige til og afgang i 2002 – 2005.  
Da optaget på sygeplejerskeuddannelsen er steget lidt 
mellem 2005 og 2007 og flere uddannelsessøgende 
gennemfører uddannelsen, kan den offentlige beskæf
tigelse af sygeplejersker imidlertid vokse.

Hvis udfordringen – som følger af, at udbuddet vokser 
mindre end den demografisk betingede efterspørgsel 
– alene skal løses ved nyrekrutteringer, svarer det til,  
at den årlige nyrekruttering af sygeplejersker i gennem
snit skal løftes med 15 pct. Det svarer til, at der skal 
ansættes yderligere 450 sygeplejersker om året, når 
der tages højde for, at en del af de nyansatte syge
plejersker forlader offentlig beskæftigelse igen. 



Rekrutteringsudfordring  
på tre borgernære områder  
– omfang og mulig imødegåelse

Fremskrivninger peger umiddelbart på rekrutteringsvanskelig
heder på tre borgernære fagområder, hvis der ikke gøres en 
særlig indsats: Sygeplejersker, plejere (sosuassistenter mv.) 
og folkeskolelærere. Hvis rekrutteringsudfordringen alene skal 
imødekommes ved nyansættelser må der tages højde for,  
at en del af nyansatte vil forlade offentlig beskæftigelse igen. 
Der skal derfor fx årligt rekrutteres 450 sygeplejersker, hvis 
udfordringen er 400 mere om året.

Krav til årlig merrekruttering,  
hvis nyrekruttering alene skal løse udfordringen
Udfordringen  
(gnst. pr. år)

Personer i gnst. pr.  
år, idet nogle igen  
forlader sektoren

Pct. vis stigning  
i den årlige  

nyrekruttering

400 sygeplejersker 450 15

350 plejere 550 5

350 folkeskolelærere 400 10

Det kan være vanskeligt at imødekomme udfordringerne alene 
gennem flere nyrekrutteringer. Udfordringerne kan også løses 
ved fx at nedbringe sygefraværet, øge den effektive arbejdstid 
eller udskyde tilbagetrækningen fra arbejds markedet.  
Ned bringes sygefraværet med 20 pct., vil dette løse 15 pct.  
af udfordringen med at rekruttere tilstrækkeligt med syge
plejersker, ½ af den personalemæssige udfordring på pleje
området og 1/5 af udfordringen på folkeskoleområdet.

 
Eksempler på bidrag til at imødegå udfordringen
Pct. 20 pct. 

lavere  
sygefravær

1 time mere 
om ugen på 

kerneopgaver

1 år senere 
tilbage-

trækning

Sygeplejersker 15 50 33

Plejepersonale 50 60 45

Folkeskolelærere 20 100 50
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Udfordringen kan også imødekommes på andre  
måder, og vil fx helt forsvinde, hvis den gennemsnitlige 
arbejds tid – navnlig den arbejdstid, der anvendes  
på sygeplejerskernes kerneopgaver – hæves med  
i gennemsnit godt to timer om ugen. I dag er den 
gennemsnitlige arbejdstid for sygeplejersker  
ca. 32 timer om ugen.

Et eventuelt øget optag på sygeplejerskeuddannelsen  
i de kommende år vil kun i begrænset omfang bidrage 
inden 2015, idet uddannelsen tager fire år. En hurtigere 
effekt kan evt. komme fra de aktuelle bestræbelser  
på at nedbringe det forholdsvis store frafald  
på sygeplejerskeuddannelsen.

Det uddannede plejepersonale i den offentlige sektor  
– social og sundhedshjælpere og assistenter mv.  
– er vokset med ca. 3 pct. om året fra 1997 til 2005. 
Den ret kraftige stigning skal bl.a. ses i lyset af,  
at uddannet personale erstatter ikkefaglært personale.

Fremadrettet peger fremskrivningen imidlertid på,  
at antallet af plejere årligt kan vokse med ca. ¼ pct.  
– svarende til knap 250 personer om året frem mod 
2015, hvis tilgangen og afgangen til og fra offentlig 
beskæftigelse er den samme som i 2002 – 2005. Det  
er mindre end væksten i den demografisk betingede 
efterspørgsel på ca. ¾ pct. om året.

For plejepersonale svarer udfordringen til, at den årlige 
nyrekruttering skal øges med 5 pct. – svarende til,  
at 550 flere plejere ansættes om året, når det 
ind regnes, at nogle af de nyrekrutterede plejere 
forlader offentlig beskæftigelse igen. Alternativt kan 
udfordringen fx imødekommes gennem et lavere 
sygefravær, færre deltidsansatte eller ved at anvende 
en større del af arbejdstiden til direkte borgernær 
service frem for til administrative opgaver. Eksempelvis 
vil en reduktion af sygefraværet fra gennemsnitlig  
17¼ dage til 13½ dage om året – svarende til 20 pct.  
– imødegå ca. ½ af den beregnede personalemæssige 
udfordring.
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Da social og sundhedsassistentuddannelsen  
er en forholdsvis kort uddannelse (20 måneder heraf  
12 måneders praktik), vil et øget optag have en relativ 
hurtig effekt. I forbindelse med trepartsaftalen  
og kvalitetsreformen og i globaliseringsaftalen  
er der afsat betydelige midler til bl.a. opkvalificering  
af ikkefaglærte medarbejdere og til flere pladser  
på uddannelserne til social og sundhedshjælper  
og sundhedsassistenter.

Rekrutteringsudfordring i folkeskolen 
trods faldende børnetal

På grund af det faldende børnetal vil behovet for 
folkeskolelærere – alt andet lige – falde med ca. ¾ pct. 
om året frem til 2015. Det svarer til ca. 550 folkeskole
lærere om året.

Trods dette fald i den demografisk betingede efter
spørgsel vil der være en rekrutteringsudfordring  
på folkeskoleområdet. Det skyldes, at udbuddet  
af folkeskolelærere vil falde ret kraftigt, idet mange 
lærere vil nå en alder, hvor de går på pension. Frem
skriv ningen peger på, at antallet af folkeskolelærere 
kan falde med godt 1¼ pct. – svarende til ca. 900 
folkeskolelærere om året frem mod 2015. Hvis den  
lave søgning til læreruddannelsen forsætter, og hvis 
frafaldet under uddannelsen forbliver på det 
 nuværende niveau, kan nedgangen i antal lærere  
blive hen ved dobbelt så stort.

Hvis denne udfordring alene skal imødekommes ved 
nyansættelser, svarer det til, at den årlige nyrekrutte
ring i gennemsnit skal stige med 15 pct. Det svarer til, 
at 400 folkeskolelærere nyansættes om året, når der 
tages hensyn til, en del heraf forlader offentlig ansæt
telse igen. Udfordringen kan imødekommes ved at øge 

optaget, herunder på merituddannelsen, og reducere 
frafaldet på læreruddannelsen.

Bidrag til at imødegå udfordringen kan fx også opnås  
ved en senere tilbagetrækning eller ved at lærernes 
undervisningstid øges. En gennemsnitlig udskydelse  
af tilbagetrækningen med ét år kan halvere den 
beregnede udfordring.

Der er i dag stor forskel på den andel af lærernes 
arbejdstid, der anvendes til undervisning. I de fem 
kommuner, hvor lærerne underviser mest, undervises  
i gennemsnit 719 timer om året. Mens der i de fem 
kommuner, hvor lærerne underviser mindst, under vises 
gennemsnitligt 614 timer om året. Hvis undervisningen  
på landets folkeskoler kom op på gennemsnittet  
for de fem kommuner, hvor lærerne underviser flest 
timer, vil det give undervisningstimer svarende til den 
samlede beregnede udfordring.
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