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Forord
Udvalget om fremtidige muligheder i amternes og kommunernes økonomi blev nedsat i forlængelse af aftalerne om kommunernes og amternes
økonomi i 2002 med KL og Amtsrådsforeningen.
Udvalget har været sammensat af embedsmænd fra KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
Socialministeriet, Statsministeriet, Undervisningsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Finansministeriet har haft formandskabet for udvalget, og sekretariatsfunktionen er varetaget af KL, Amtsrådsforeningen og Finansministeriet.
Udvalgets medlemmer og kommissorium fremgår af bilag 1.
Til brug for udvalgets arbejde har seks projektgrupper undersøgt udfordringer og muligheder på centrale sektorområder. Projektgrupperne har
aflagt besøg i en række kommuner og amter med henblik på at inddrage
praktiske erfaringer mv. Eksemplerne fra disse kommuner og amter er i
vidt omfang indarbejdet i udvalgets rapport.
Rapporten er struktureret i to overordnede dele: Del I vedrører de generelle udfordringer og muligheder for amter og kommuner frem mod
2010. Del II diskuterer særlige udfordringer og muligheder på nogle af de
mest centrale kommunale og amtslige serviceområder.
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Kapitel 1 – Sammenfatning
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Kapitel
Sammenfatning

Det danske samfund står i de kommende år over for en række udfordringer. En af hovedudfordringerne er at ruste samfundsøkonomien til den
betydelige stigning i antallet af ældre, som sætter ind efter 2010.
Udfordringerne skal mødes gennem prioritering, nytænkning og fornyelse
i stat, amter og kommuner, hvis det skal lykkes at sikre og styrke velfærdssamfundet fremover.
Regeringens hovedmål for den offentlige økonomi er at fastholde det solide overskud på de offentlige finanser på i gennemsnit 1½-2½ pct. af
BNP frem til 2010 samt at sikre skattestoppet, jf. boks 1.1.
Boks 1.1. Regeringens hovedmål for den offentlige økonomi
•
•

Solide overskud på de offentlige finanser på i gennemsnit 1½-2½ pct. af BNP
frem til 2010 og omkring en halvering af den offentlige gæld i pct. af BNP.
Skattestop.

Rammebetingelserne og de overordnede målsætninger stiller en række
krav til de kommende års indsats. Regeringen har i den forbindelse fremlagt en samlet økonomisk-politisk strategi for indsatsen i perioden frem til
2010.
Det er et centralt led heri, at beskæftigelsen skal øges med 87.000 personer frem til 2010. Da demografien trækker i retning af en faldende arbejdsstyrke, kræver det en målrettet indsats for at forøge erhvervsdeltagelsen og mindske ledigheden.
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Under forudsætning af, at det lykkes at opnå denne stigning i beskæftigelsen, vil der – under overholdelse af kravene om skattestop og overskud –
være sikret et vist råderum til en forøgelse af det offentlige forbrug. Frem
til 2005 er der plads til en real vækst i det offentlige forbrug på gennemsnitligt op til 1 pct. per år, hvis regeringens strategi skal følges. Fra 2006
til 2010 er rammen op til ½ pct. per år.
I 2002 skønnes den reale vækst i det offentlige forbrug at blive 1,3 pct.,
idet overskridelsen i de kommunale og amtskommunale budgetter på 2
mia. kr. i forhold til aftalen forudsættes begrænset til 1 mia. kr. I 2003 er
der derfor kun plads til en real vækst i det offentlige forbrug på op til 0,7
pct.
De kommende års ramme for stigningen i det reale offentlige forbrug er
begrænset i forhold til tidligere. Hvis ikke målet om forøgelsen af erhvervsdeltagelsen nås, vil rammen alt andet lige blive endnu mere begrænset.
Hertil kommer, at regeringen vil arbejde for at skabe det fornødne råderum til en begyndende lempelse af indkomstskatterne fra 2004.
Det er også en målsætning at sikre en generel effektivisering i den offentlige sektor, jf. boks 1.2.
Boks 1.2. Andre centrale måls ætninger for regeringens økonomiske
politik
•
•
•
•

Stigning i beskæftigelsen på 87.000 personer gennem højere erhvervsdeltagelse og
lavere ledighed.
Skabe råderum til skattelettelser på arbejdsindkomst fra 2004.
Realvækst i det offentlige forbrug på op til 1 pct. frem til 2005 og op til ½ pct.
fra 2006 til 2010.
Effektivisering i den offentlige sektor.

Regeringens målsætninger for den samfundsøkonomiske udvikling stiller
således store krav til udviklingen i stat, amter og kommuner, herunder
navnlig amter og kommuner, som er ansvarlige for ca. 70 pct. af det samlede offentlige forbrug og som beskæftiger omkring 8 ud af 10 offentligt
ansatte. Den begrænsede vækstramme for det samlede offentlige forbrug i
stat, amter og kommuner forudsætter også en helt overordnet prioritering
8
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af aktiviteterne på tværs af sektorer og på tværs af statslige, amtslige og
kommunale ansvarsområder.
Det er en fælles udfordring for regeringen og de kommunale parter at
skabe det bedst mulige grundlag for, at kravene kan indfries.
Udfordringer for udviklingen i den kommunale økonomi
De generelle udfordringer for stat, amter og kommuner i de kommende
år omfatter blandt andet skattestoppet, de relativt snævre rammer for udviklingen i det offentlige forbrug og udviklingen i den samlede beskæftigelse, som i høj grad afhænger af indsatsen i kommunerne, jf. boks 1.3.
Boks 1.3. Generelle udfordringer for stat, amter og kommuner
•
•
•
•
•
•

Skattestop.
Relativt begrænsede vækstrammer sammenholdt med udgiftspres fra demografiske forskydninger samt ønsker om mere og bedre service.
Flere i arbejde.
Balance mellem landspolitiske regler og kommunalt selvstyre.
Øget frit valg har en række fordele, men indebærer samtidig visse styringsmæssige
udfordringer.
En vanskelig rekrutteringssituation.

Skattestoppet betyder, at de senere års stigning i de gennemsnitlige amtsog kommuneskatter ikke kan fortsætte. Kravet er, at skatten i amter hhv.
kommuner under ét holdes i ro. Der kan i enkelte amter og kommuner
være ekstraordinære behov for skattestigninger. Overholdelse af skattestoppet forudsætter i så fald, at andre amter og kommuner sætter skatten
ned.
Udfordringen består både i at begrænse omfanget af eventuelle skattestigninger og at sikre, at de amter og kommuner, som har en relativt gunstig
økonomisk udvikling, sætter skatten ned, jf. boks 1.4.
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Boks 1.4. Regeringens mål for skattestop i amter og kommuner
•
•
•
•

Skattestoppet omfatter også amter og kommuner.
Den gennemsnitlige beskatning i amter og kommuner må derfor ikke overstige
niveauet i 2002.
Skatten kan dog stige i enkelte amter og kommuner, hvis skatten samtidig sættes
ned i andre.
Skulle den gennemsnitlige beskatning i amter og kommuner i 2003 overstige
niveauet i 2002, har regeringen tilkendegivet, at den vil søge tilslutning til at neutralisere virkningen heraf.

En anden udfordring består i, at vækstrammerne for de kommende år vil
være strammere end tidligere, hvis regeringens overordnede mål skal kunne indfries. De økonomisk-politiske målsætninger for udviklingen frem
mod 2010 betyder således, at der vil være mulighed for en vækst i det
samlede offentlige forbrug på op til 0,7 pct. i 2003, op til 1 pct. årligt i
2004-2005 og op til ½ pct. årligt i perioden 2006-2010.
Der skal ske en samlet prioritering af vækstrammen mellem aktiviteter på
tværs af stat, amter og kommuner.
Den fremadrettede gennemsnitlige vækstramme er kun omkring halvt så
stor som den faktiske realvækst i amter og kommuner i de nærmest foregående år.
Samtidig vil der være et vist udgiftspres fra især forskydninger i befolkningens alderssammensætning og fra krav om flere offentlige servicetilbud
af en højere kvalitet, jf. boks 1.5.
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Boks 1.5. Relativt begrænset vækstramme og samtidigt et vist udgiftspres
Rammen for vækst i det offentlige forbrug udgør op til 0,7 pct. i 2003, hvis regeringens
strategi skal følges. Strategien giver endvidere plads til en vækst i det offentlige forbrug
på op til 1 pct. årligt i 2004 og 2005 samt op til ½ pct. årligt i perioden 2006-2010.
Vækstrammerne er dermed væsentligt mindre end i de foregående år. I perioden 19952001 var realvæksten i amters og kommuners forbrug ca. 2 pct. om året og i 2002
forventes en realvækst på ca. 3 pct.
Samtidig forventes et vist udgiftspres fra en ændret alderssammensætning samt krav om
flere og bedre servicetilbud.

I 2003 er udfordringen særligt stor. Hvis ikke de faktiske udgifter i 2002
– som forudsat – reduceres i forhold til budgetterne, vil en realvækst i
2003 på op til 0,7 pct. reelt kunne indebære, at råderummet i 2003 er
mindre end i 2002, jf. boks 1.6.
Boks 1.6. Den særlige udfordring i 2003
Budgetterne for 2002 i amterne og KL-kommunerne indebærer en overskridelse i forhold til det aftalte på 1,8 mia. kr. Samtidig ligger budgetterne i Københavns og Frederiksberg kommuner højere end det niveau, der var forudsat i drøftelserne med regeringen forud for budgetlægningen for 2002.
Regeringen og Amtsrådsforeningen har i et fælles brev af den 7. januar henstillet til
amterne at revurdere serviceudgifterne i budgetterne for 2002 med henblik på at realisere det udgiftsniveau, der var forudsat i aftalerne for 2002. Amternes indberetninger
til Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser, at budgetterne er reduceret med 360 mill.
kr., svarende til knap ¾ af den oprindelige overskridelse
Regeringen og KL har i et fælles brev af den 26. februar 2002 opfordret kommunerne
til at gennemgå driftsbudgetterne for 2002 og tilrettelægge budgetstyringen med henblik på generelt at reducere eller udskyde aktiviteter fra 2002 til 2003, så de aftalte
vækstmålsætninger for kommunerne under ét kan opfyldes.
Hvis serviceudgifterne i 2002 ikke reduceres som forudsat, vil en realvækst på op til 0,7
pct. i 2003 skabe et mærkbart finansieringsproblem i kommuner og amter.

Selvom vækstrammen er begrænset, er der i perioden frem til 2010 set
under ét plads til en positiv realvækst, ligesom det demografisk betingede
udgiftspres samlet set er mindre end den samlede vækstramme. Muligheden for udbygning af de amtslige og kommunale servicetilbud og standarder er dog væsentligt mindre end i de foregående år.
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Samtidig kan der være enkelte amter og kommuner og enkelte serviceområder, hvor der er et betydeligt demografisk betinget udgiftspres i de
kommende år. I disse tilfælde vil udfordringen i forhold til det samlede
økonomiske råderum være særligt stor.
Vækstrammen rummer en fælles udfordring for stat, amter og kommuner
i forhold til at sikre overensstemmelse mellem befolkningens forventninger omkring mulighederne for serviceforbedringer og de økonomiske
rammer herfor. Hvis regeringens økonomiske målsætninger skal indfries,
er det derfor helt centralt, at de landspolitiske og lokalpolitiske signaler
afstemmes i forhold til den begrænsede vækstramme.
En tredje hovedudfordring er at understøtte den stigning i erhvervsdeltagelsen, som er en helt afgørende forudsætning for, at der i de kommende
år er et økonomisk råderum til forbedring af den offentlige service.
Ledigheden blandt navnlig dagpengeberettigede ledige er faldet igennem
en årrække og er aktuelt historisk lav. Det betyder, at indsatsen fremover i
høj grad skal rette sig mod blandt andre kontanthjælpsmodtagere, herunder flygtninge og indvandrere, og mod sygedagpengemodtagere, revalidender samt personer på ledighedsydelse og personer, der står foran overgang til førtidspension. Resultaterne hviler dermed også i høj grad på
kommunernes indsats, og på mulighederne for sammen med den private
sektor at få flere i arbejde, jf. boks 1.7.
Boks 1.7. Behov for flere i arbejde
•
•
•

•
•

Råderummet frem mod 2010 afhænger af beskæftigelsesudviklingen.
Målsætningen er en fremgang i beskæftigelsen på 87.000 personer.
Det kræver en målrettet indsats for at få flere i arbejde. Regeringen fremlægger til
efteråret en handlingsplan, der fokuserer på dette. Mulighederne for at øge erhvervsdeltagelsen knytter sig i høj grad til kontanthjælpsmodtagere - herunder
flygtninge og indvandrere - sygedagpengemodtagere, revalidender og personer på
ledighedsydelse, samt til at fastholde en begrænset tilgang til førtidspension.
Udviklingen forudsætter en stabil konjunkturudvikling.
Udviklingen forudsætter større rummelighed på det offentlige og private arbejdsmarked.

Potentialet for en styrket kommunal indsats understøttes af, at der i dag
er betydelige forskelle på andelen af overførselsmodtagere og på beskæftigelsesfrekvensen i de enkelte kommuner. Samtidig er der selv i de kom12
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muner, der allerede i dag har en relativt høj beskæftigelsesfrekvens, formentlig et potentiale for en yderligere øget erhvervsdeltagelse.
Det stiller krav om en målrettet indsats i alle kommuner med fokus på at
sikre den hurtigst mulige vej i ordinær beskæftigelse for alle, der har mulighed for at arbejde. Det skal dog fremhæves at nogle kommuner har
særligt vanskelige vilkår i forhold til den arbejdsmarkedsrettede indsats på
grund af stagnerende erhvervsudvikling og en uhensigtsmæssig lokal erhvervsstruktur.
Kommunerne skal i de kommende år gennemføre en stram udgiftspolitik.
Hvis regeringens økonomiske mål skal opfyldes, er det centralt, at kommunerne i deres opgaveløsning så vidt muligt ikke er bundet til bestemte
organiseringer, procedurer eller arbejdsprocesser. Der skal således i videst
muligt omfang være mulighed for nytænkning og alternative løsninger, jf.
boks 1.8.
Det er samtidig en afgørende forudsætning for arbejdsdelingen mellem
stat, amter og kommuner, at borgerne får den service, de er berettiget til i
henhold til lovgivningen.
Boks 1.8. Balance mellem landspolitiske regler og kommunalt selvstyre
•

•

Relevansen af den processuelle retliggørelse, der sigter mod at regulere organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen i kommunerne, bør overvejes i de konkrete tilfælde, da dette i mange tilfælde svækker effektiviteten og nytænkningen via standardiserede arbejdsmetoder.
I forlængelse af regeringens frihedsbrev til kommuner og amter vil regeringen
undgå overflødig detailregulering af kommuner og amter.

Hertil kommer en række andre forhold, som vil skærpe kravene yderligere. Det drejer sig bl.a. om en særligt stor aldersbetinget afgang fra den
offentlige sektor henover de næste 5-10 år, som vanskeliggør rekrutteringssituationen. Og det drejer sig om regeringens målsætning om at øge
det frie valg for borgerne, jf. boks 1.9.
Boks 1.9. Andre udfordringer
•
•

En vanskeligere rekrutteringssituation – især som følge af en øget aldersbetinget
afgang – indebærer en risiko for lønkonkurrence mv.
Mere frit valg indebærer væsentlige fordele for borgerne, men vil samtidig udgøre
en udfordring for styringen af udgifterne i amter og kommuner.
13
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Muligheder og forudsætninger for at imødegå udfordringerne
Udfordringerne er samlet set store, men der er også muligheder for og
redskaber til at imødegå dem, jf. boks 1.10.
De vigtigste redskaber for stat, amter og kommuner i forhold til de kommende års udfordringer omfatter bl.a. indsatsen for at øge erhvervsdeltagelsen, målrettet styring og prioritering af udgifter og aktiviteter, tværgående overvejelser om sammensætningen af den samlede servicevifte, en
indsats for en bedre forventningsafstemning i befolkningen, en hensigtsmæssig balance mellem central styring og regionale hhv. lokale frihedsgrader samt effektiviseringer i opgavevaretagelsen, herunder gennem bedre udnyttelse af mulighederne for digitalisering.
Boks 1.10. Muligheder for og redskaber til at imødegåde kommende
års udfordringer
•
•
•
•
•
•

Aktiv arbejdsmarkeds- og socialpolitik.
Tværgående styring og prioritering, herunder gennemgang af samlet servicevifte.
Politiske signaler, der understøtter en overensstemmelse mellem forventningsdannelsen i befolkningen og de økonomiske rammer.
Bedre samspil mellem stat, amter og kommuner om balancen mellem central
styring og regionale hhv. lokale frihedsgrader.
Bedre udnyttelse af muligheder for digitalisering.
Effektivisering gennem:
Kvalitetsforbedringer og borgerrettet service frem for administrative opgaver.
Bedre arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse.
- Konkurrenceudsættelse, blandt andet gennem udbud.

Målsætningen om at øge beskæftigelsen med 87.000 personer er en central forudsætning for vækstrammen for det offentlige forbrug frem mod
2010, jf. tidligere.
Hvis beskæftigelsesmålet ikke realiseres, indsnævres råderummet markant.
F.eks. betyder en beskæftigelsesstigning, der er 50.000 personer mindre
alt andet lige, at den gennemsnitlige vækstramme for det offentlige forbrug i perioden 2004-2010 skal nedjusteres fra op til ca. 0,7 pct. i gennemsnit til op til ca. 0,2 pct. i gennemsnit.
En stærk beskæftigelsesindsats, hvor det lykkes at få flere i arbejde, vil
også indebære en styrkelse af råderummet i den enkelte kommune.
14
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Kommunerne kan udvide deres eget råderum betragteligt gennem en
stærk arbejdsmarkedsindsats for bl.a. kontanthjælpsmodtagere, herunder
flygtninge og indvandrere, samt personer på ledighedsydelse og sygedagpenge, jf. boks 1.11.
Boks 1.11. Flere i arbejde: Muligheder og perspektiver for kommunerne
•
•
•

Flere i arbejde er en central forudsætning for vækst i det offentlige forbrug og
lempelser af indkomstskatterne i de kommende år.
Kommuner, der er gode til at få så mange som muligt i arbejde, øger samtidig
deres eget råderum gennem mindre forsørgelsesudgifter.
Flere i arbejde er forudsætningen for en bedre service.

Herudover er det helt centralt for mulighederne, at den overordnede og
tværgående styring og prioritering i amter og kommuner fungerer bedst
muligt, så de samlede amtslige og kommunale udgifter tilpasses de overordnede rammer for udviklingen og ikke knyttes snævert op på den underliggende udvikling på de konkrete serviceområder, jf. boks 1.12.
Boks 1.12. Styring og prioritering
•
•

•

Udgifterne på enkeltområder bør tilpasses de overordnede økonomiske rammer.
Tværgående koordinering frem for sektorisering stiller krav om:
- En hensigtsmæssig politisk og administrativ struktur.
- En budget- og bevillingsproces, som understøtter den tværgående koordine
ring og prioritering.
- Faste og restriktive regler for tillægsbevillinger.
Gennemgang af den eksisterende servicevifte med henblik på en samlet prioritering af udgifterne.

Der er behov for en målrettet styring og politisk prioritering. Det stiller
ikke mindst krav om en budget- og bevillingsproces, der fokuserer på at
styrke den tværgående koordinering og prioritering. I forlængelse heraf
bør de enkelte amtsråd og kommunalbestyrelser overveje den eksisterende
vifte af servicetilbud nøje. Vækstrammen i de kommende år vil med stor
sikkerhed medføre et afledt behov for besparelser – også på områder, som
i øvrigt prioriteres højt.
Set i lyset af de relativt snævre vækstrammer er det vigtigt at sikre, at befolkningens forventninger så vidt muligt stemmer overens med de faktiske
15
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økonomiske muligheder. Det er et fælles ansvar for staten, amterne og
kommunerne at sikre, at den politiske signalgivning understøtter dette.
Prioritering kræver ofte et element af fravalg. Det vil sige, at det politiske
niveau i det enkelte amt og den enkelte kommune må vælge at tilbyde
nogle typer af service i et mindre omfang eller med en lavere ressourceanvendelse for at give plads til, at andre serviceydelser kan tilbydes i et større
omfang eller med anvendelse af flere ressourcer, jf. boks 1.13.
Boks 1.13. Overensstemmelse mellem forventningsdannelse og økonomiske rammer
•
•

Signaler om serviceforbedringer mv. skal harmoniseres med de økonomiske realiteter.
Åben prioriteringsdiskussion med udgangspunkt i, at mere eller bedre service på
nogle områder ofte kræver fravalg på andre områder.

For at imødegå forventningspresset må stat, amter og kommuner i de
kommende år endvidere samarbejde om udvikling af både kvalitet og
valgmuligheder i den offentlige velfærdsservice.
Der bør være fokus på indsatsen for at øge den oplevede kvalitet hos brugerne af offentlig velfærdsservice ved, at amter og kommuner tilbyder
valgmuligheder samt information, der muliggør sammenligning og dialog
med brugerne. Dette bør understøttes af endnu større opmærksomhed og
styringsmæssigt fokus på den opnåede effekt af indsatsen på en række
områder, hvor dette er det centrale – det gælder f.eks. aktivering, anbringelser, undervisning, sygehusbehandling mv.
Det er vigtigt, at stat, amter og kommuner samarbejder om de overordnede mål for valgfrihed, information og dialog, idet det i videst muligt
omfang bør være et decentralt ansvar at fastlægge de konkrete metoder.
I forhold til at sikre et maksimalt råderum for prioriteringerne er det væsentligt at udnytte potentialet i de digitale teknologier, som kan give et
vigtigt bidrag til at fremme en bedre og mere tidssvarende service for borgerne samtidig med, at arbejdsgange mv. rationaliseres. Optimal udnyttelse af de digitale muligheder fordrer god ledelse og mod til organisatoriske
omlægninger mv., jf. boks 1.14.
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Boks 1.14. Digitalisering
•
•
•

Digitalisering giver mulighed for:
- Effektiviseringer og besparelser.
- En mere borgerrettet og tilgængelig service.
Udnyttelse af perspektiver og muligheder i digitaliseringen kræver:
- Smidiggørelse af arbejdsgange og dataudveksling.
- Organisatoriske tilpasninger gennem ledelsesmæssige valg.
Det er ofte nødvendigt at forudsætte besparelser på forhånd, hvis effektiviseringsgevinster skal hjemtages og prioriteres til andre formål og ikke give sig udslag i serviceglid på de pågældende områder.

Tilsvarende et det væsentligt at udnytte potentialerne forbundet med en
mere effektiv ressourceanvendelse generelt, herunder bl.a. gennem mindsket administrativt ressourceforbrug og øget anvendelse af udbud, jf. boks
1.15.
Boks 1.15. Yderligere effektiviseringsmuligheder
•
•
•

Mindsket administrativt ressourceforbrug.
Bedre arbejdstilrettelæggelse.
Konkurrenceudsættelse gennem udbud.

Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter offentlige serse rvice
vic eydelser på lidt længere sigt
De fleste velfærdsydelser er forankret i den offentlige sektor og finansieres
som hovedregel kollektivt over skatterne.
Da den enkelte ikke har en direkte tilskyndelse til at begrænse sin efterspørgsel, vil den samlede efterspørgsel efter disse ydelser i princippet være
stort set ubegrænset.
I praksis begrænses efterspørgselspresset dog af andre forhold, herunder
en forståelse hos borgerne af, at der er grænser for serviceforbedringerne,
hvis skattetrykket ikke skal stige markant, og hvis grupper med særlige
behov fortsat skal tilgodeses.
Samtidig øges efterspørgselspresset på de offentlige velfærdsydelser af, at
metoder og kvalitet hele tiden udvikles, hvilket skaber nye behov og muligheder, f.eks. på sundhedsområdet. Finansieringspresset kan samtidig
påvirkes af en tendens til, at omkostningerne ved at producere disse ydel17
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ser stiger mere end omkostningerne i andre sektorer, som er mindre arbejdskraftintensive.
Vækstrammen for det offentlige forbrug frem til 2010 er forholdsvis begrænset – både i forhold til den generelle velstandsudvikling og væksten i
de foregående år. Det indebærer en risiko for et stigende gab mellem efterspørgsel og udbud af offentlige serviceydelser. Dette kan slå ud i længere ventelister, utilfredshed med de offentlige servicetilbud og stigende
brug af private ordninger, som på sigt kan sætte velfærdssystemerne under
pres, jf. boks 1.16.
Boks 1.16. Underliggende efterspørgselspres efter velfærdsydelser og
muligheder for at imødegåpresset
Kilder til efterspørgselspres efter velfærdsydelser:
•
Velfærdsydelser er overvejende gratis, og efterspørgslen begrænses derfor ikke af
betalingsvilje og økonomisk formåen.
•
Fortsat metode- og kvalitetsudvikling skaber nye behov og muligheder.
•
Knappe ressourcer kan skabe et gab mellem udbud og efterspørgsel.
Muligheder for at imødegå presset:
•
Effektivisering af udbuddet, herunder sikring af at effektiviseringsgevinster kan
omprioriteres.
•
Efterspørgselsdæmpende tiltag i relation til visitation, forebyggelse og betalingsordninger.

Handlemulighederne overfor efterspørgselspresset omfatter bl.a. effektivisering af det offentliges udbud af velfærdsydelser, således at der opnås
mere og bedre service for pengene. Der er ingen tvivl om, at der – som på
andre områder – kan realiseres en løbende effektivisering af den offentlige
produktion af serviceydelser. Det er imidlertid tvivlsomt, om effektiviseringsmulighederne i alle tilfælde er store nok til, at det reelle udbud af
serviceydelser fuldt ud kan følge med efterspørgselen.
Den samlede styring og prioritering er vigtig i forhold til at hjemtage og
omprioritere effektiviseringsgevinster, så effektivisering på ét område ikke
blot kommer de eksisterende brugere til gode gennem serviceudvidelser.
Udover at effektivisere produktionen af serviceydelser kan det være en
mulighed at søge at påvirke efterspørgslen i nedadgående retning. Det kan
f.eks. ske ved hjælp af visitation og forebyggelse, samt ved hjælp af for18

Kapitel 1 – Sammenfatning

skellige betalingsordninger, som vil have en efterspørgselsdæmpende virkning. Betalingsordninger kan f.eks. omfatte brugerbetaling af offentlige
ydelser, tilkøb som supplement til en offentlig grundydelse eller tilskud til
køb af privat producerede velfærdsydelser.
Regeringens udgangspunkt er, at der skal udvises forsigtighed med indførelse af nye betalingsordninger, jf. boks 1.17.
Boks 1.17. Regeringens holdning til brugerbetaling
Eksisterende brugerbetaling mv.
Eksisterende brugerbetalingsordninger kan generelt reguleres med omkostningsudviklingen, hvorved brugerbetalingsandelen fastholdes over tid.
Eventuel ny brugerbetaling
Der skal – uafhængigt af skattestoppet – udvises forsigtighed med at indføre nye former
for brugerbetaling eller hæve brugerbetalingsandelen. Ønsker herom skal forelægges
regeringens Økonomiudvalg (for så vidt angår det statslige område), som træffer beslutning på baggrund af de konkrete begrundelser. Hvis ønsker om øget eller ny
brugerbetaling er utilstrækkeligt begrundede, afvises de. På det kommunale område
indgår ændringer i brugerbetalingsandelen i drøftelserne mellem stat og kommuner.
Som udgangspunkt skal to betingelser være opfyldt for at indføre brugerbetaling, eller
øge brugerbetalingsandelen, for allerede eksisterende ordninger og ydelser:
1) Provenuet fra den øgede brugerbetaling skal anvendes til sænkning af skatter eller afgifter.
2) Den øgede brugerbetaling skal vedrøre en service, hvor borgerne har frit valg.
Hvor der er tale om varetagelse af helt nye opgaver, kan brugerbetaling undtagelsesvist
og efter godkendelse i regeringens Økonomiudvalg indføres for helt eller delvist at dække de derved forbundne øgede udgifter.

KL finder, at regeringens skattestop og udgiftspresset på flere af de store
udgiftsområder indebærer, at der er behov for nye styringsredskaber i
kommunerne, jf. boks 1.18.
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Boks 1.18. KL’s holdning til brugerbetaling
Regeringens skattestop og et stort udgiftspres på flere af de store serviceområder indebærer, at der er behov for nye styringsredskaber i kommunerne. Styringsredskaberne
skal dels bidrage med alternativ finansiering i kommunerne og dels indebære en efterspørgselsregulerende mekanisme, som kan mindske presset på den offentlige service. På
længere sigt vil efterspørgselspresset være endnu mere udtalt – især på ældreområdet –
og behovet for nye styringsredskaber derfor endnu mere påtrængende.
Et redskab i den forbindelse vil være indførsel af egenbetaling på visse områder – både
inden for kerneydelserne som f.eks. praktisk bistand (rengøring, indkøb mv.) på ældreområdet – men også inden for de mindre udgiftstunge kommunale ydelser som fx
udlån af nye medier på folkebibliotekerne.
En variant af egenbetaling er tilkøb. I takt med, at der gennemføres lovforslag, som har
til hensigt at øge konkurrencen på markedet for offentlige serviceydelser, vil der opstå
en situation, hvor offentlige og private leverandører skal konkurrere på lige fod. Dette
vil kræve, at kommunerne på lige fod med de private leverandører får mulighed for at
tilbyde tilkøbsydelser. Tilkøb synes f.eks. relevant på dagpasningsområdet og ældreområdet.
Der er behov for at koble brugerbetaling til et mere frit valg for borgerne, som eksempelvis indføres med lovforslaget om frit valg på ældreområdet. Dette er afgørende for
kommunernes mulighed for selv af fastlægge skat/serviceforholdet, så borgeren ikke via
det frie valg har mulighed for at vælge et højere serviceniveau, end borgeren selv er
med til at skattefinansiere.
Både for så vidt angår egentlig brugerbetaling som tilkøb vil det være af afgørende
betydning for kommunerne, at der gives en vis fleksibilitet i den konkrete udformning
af betalingsreglerne på de enkelte områder.

Erfaringer fra Danmark og udlandet viser, at indførelse eller forøgelse af
egenbetaling er et effektivt redskab i forhold til at reducere efterspørgslen.
Omvendt kan egenbetaling have uønskede afledte konsekvenser, som dog
i visse tilfælde vil kunne imødegås på anden vis.
Som udgangspunkt vil det gælde, at indførelse eller forøgelse af brugerbetaling vil reducere den hidtidige omfordeling, hvis provenuet anvendes til
skattenedsættelser. Såfremt provenuet fra brugerbetaling anvendes til udvidelser af den offentlige service, vil der som udgangspunkt være fordelingsneutralitet. Hvis serviceudvidelsen ikke er knyttet direkte til betalingen, vil den samlede omfordeling dog kunne påvirkes.
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Udviklingen på centrale sektorområder
Udvalget har analyseret udviklingen på en række af de væsentligste sektorområder. Det omfatter folkeskolen, dagpasningsområdet, indsatsen for
særligt udsatte børn og unge, sundhedsområdet samt ældreplejen.
Med udgangspunkt i den historiske udvikling i aktiviteter og omkostninger identificeres de vigtigste udfordringer på de enkelte sektorområder.
Samtidigt peges på en række muligheder for at imødegå udfordringerne
indenfor de givne rammer.
Der er en række større kommunale og amtslige udgiftsområder, som ikke
er særskilt behandlet i rapporten. Det gælder f.eks. dele af det sociale område (voksne), dele af arbejdsmarkedsområdet og integrationsindsatsen,
gymnasierne, samt miljø og teknik. Mange af de skitserede problemstillinger og løsningsmuligheder vurderes dog at have generel karakter.
Der er lagt vægt på at give konkrete eksempler fra en række kommuner og
amter. Det skal understreges, at de løsningsmuligheder, som påpeges, ikke
nødvendigvis vil være anvendelige eller hensigtsmæssige i samtlige amter
og kommuner. Der er tale om redskaber, som kan være relevante muligheder i den lokale og regionale politiske prioritering, hvor indsatsen skal
tilpasses de konkrete ønsker og udfordringer.

Folkeskolen
Hovedudfordringerne på folkeskoleområdet er en forventet stigning i
elevtallet på ca. 5 pct. fra 2002 til 2010. Hertil kommer et vist udgiftspres
fra bl.a. en stigende andel af elever på de ældste klassetrin, et stigende
antal tosprogede elever, ønsker om renovering af folkeskolen mv.
Der er dog en række muligheder for at imødegå udgiftspresset, jf. boks
1.19.
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Boks 1.19. Udfordringer og muligheder påfolkeskoleomr d
å et
Udfordringerne omfatter:
•
En stigning i elevtallet på ca. 5 pct. fra 2002 til 2010.
•
Udgiftspres fra ændret aldersfordeling, flere tosprogede elever mv.
Udfordringerne kan bl.a. imødegås ved:
•
Valg af hensigtsmæssige budgetteringsmodeller.
•
Fastholdelse af nuværende klassekvotienter i børnehaveklasserne.
•
Justering af skoledistrikter og skolestrukturer.
•
Øget undervisningsandel af lærernes samlede arbejdstid.
•
Stimulering af øget afgang fra 9. klasse til ungdomsuddannelserne.
•
Bedre koordination mellem skole og fritidsordninger.
•
Øget rummelighed i folkeskolen og en mere målrettet anvendelse af speciaundervisning.
•
Fjernelse af barrierer i lovgivningen og f.eks. større grad af kvalitetsstyring gennem fokus på resultater mv.

For at møde udfordringen fra det stigende elevtal er det vigtigt at nedbringe ressourceforbruget pr. elev. Dette vil i mange kommuner kræve
aktiv og omfattende effektivisering og prioritering.
Antallet af elever pr. lærer – som faldt samtidig med børnetallet i 80’erne
og starten af 90’erne – skal i mange kommuner øges for at kunne håndtere det stigende børnetal. Indretningen af budgetprocessen spiller en vigtig
rolle i den forbindelse.
En væsentlig del af nedbringelsen af enhedsomkostningerne vil kunne
realiseres ved at fastholde det niveau for klassekvotienter i børnehaveklasserne, som er realiseret i de senere år. Dette vil i nogle kommuner kræve
justering af skoledistrikter og skolestrukturer.
Der er samtidig et potentiale for at øge den andel af lærernes arbejdstid,
der bruges på undervisning. En undersøgelse viser, at mange kommuner
ikke i tilstrækkelig grad benytter de muligheder, som er i den seneste arbejdstidsaftale. En bedre udnyttelse af disse muligheder vil kunne bidrage
til en bedre ressourceudnyttelse.
Der er endvidere et potentiale for at øge afgangen fra niende klasse til
ungdomsuddannelserne samt for at forbedre koordinationen mellem skole og fritidsordninger. Herudover er der behov for størst mulig rumme22
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lighed i folkeskolen og en mere målrettet anvendelse af specialundervisning med en bedre balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Det
har bl.a. været et mål med takstreformen på specialundervisningsområdet
at skærpe økonomistyringen og i højere grad sikre eleverne et tilbud så tæt
på det almindelige folkeskoletilbud som muligt.
Den nuværende lovgivning kan på nogle områder virke som en barriere
for en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Det kan overvejes, om
central kvalitetssikring i højere grad kan ske ved fokus på de opnåede resultater og øgede krav til kommunernes dokumentation af undervisningens kvalitet.

Dagtilbud
Dagtilbudsområdet er præget af den kraftige udbygning igennem 90’erne,
herunder at dækningsgraderne er steget markant. Langt de fleste kommuner tilbyder i dag en pasningsgaranti.
Børnetallet vil falde i de kommende år. Hovedudfordringen for kommunerne er således at sikre, at kapaciteten tilpasses i takt med det faldende
børnetal, så enhedsomkostningerne ikke stiger. Det er endvidere en udfordring at sikre en fortsat udvikling af kvaliteten og fleksibiliteten i tilbuddene. Det stiller styrings- og prioriteringsmæssige krav, jf. boks 1.20.
Boks 1.20. Udfordringer og muligheder pådagpasningsomr d
å et
Udfordringerne omfatter:
•
Kapacitetsmæssig tilpasning til faldende børnetal.
•
Fastholdelse af enhedsomkostninger under hensyn til den fortsatte kvalitetsudvikling.
Udfordringerne kan bl.a. imødegås ved:
•
Tilpasning af kapaciteten til det faldende børnetal, herunder gennem sammenlægning eller nedlæggelse af konkrete dagtilbud.
•
Ændrede bevillingstyper, der understøtter den politiske styring.
•
Mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse.

Frigørelse af overskydende ressourcer fra dagpasningsområdet kan bidrage
til at øge råderummet på andre områder, hvor demografien trækker i den
modsatte retning, f.eks. på skoleområdet.
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Det kan i nogle kommuner med et faldende børnetal være påkrævet at
sammenlægge eller nedlægge dagtilbud for at undgå uudnyttet kapacitet.
For andre kommuner kan det være tilstrækkeligt at nedjustere bevillingerne, f.eks. ved at anvende aktivitetsafhængige bevillinger.
Der kan herudover i nogle kommuner være potentiale for at nedbringe
enhedsomkostningerne og forbedre ressourceudnyttelsen på dagtilbudsområdet, herunder gennem en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af
arbejdet.

Indsatsen for udsatte børn og unge
Indsatsen for udsatte børn og unge har været det hurtigst voksende kommunale udgiftsområde i de senere år. Udgifterne er vokset med 6-7 pct.
om året realt, herunder som følge af landspolitiske mål om serviceløft og
udbygning af tilbuddene.
Hovedudfordringen fremover bliver at håndtere politiske ønsker om fortsat udvikling på området inden for de økonomiske rammer. Dette er særlig væsentligt i lyset af, at der bliver flere i de aldersgrupper, hvor anbringelsesgraderne er høje.
Det er hverken socialfagligt eller samfundsøkonomisk forsvarligt at fortsætte de senere års vækst i antallet af anbringelser og enhedsomkostninger.
Samtidig kan der på visse områder stilles spørgsmålstegn ved, om resultatet af den nuværende indsats i alle tilfælde står mål med omkostningerne.
Grundtakstmodellen giver bedre muligheder for og incitamenter til at
forbedre styringen og dæmpe udgiftsudviklingen, jf. også forudsætningerne i loven om finansieringsreformen.
Udgifterne på området er styrbare, og udgiftsudviklingen bør primært
afhænge af politiske beslutninger. Der er en række styringsmuligheder,
som kan bidrage til en mere hensigtsmæssig udvikling fremover, jf. boks
1.21.
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Boks 1.21. Udfordringer og muligheder vedr. udsatte børn og unge
Udfordringerne omfatter:
•
Aktuel realvækst i udgifterne på ca. 6-7 pct. årligt skal vendes.
•
Opbremsning af væksten i antallet af anbringelser.
Udfordringerne kan bl.a. imødegås ved:
•
Øget fokus på intern styring og sagsbehandling, herunder med bedre sammenhæng mellem faglig og økonomisk styring.
•
Udgiftsstyring gennem rammer og retningslinjer for visitation.
•
Aktiv tilpasning til vilkårene under grundtakstfinansiering.
•
Øget koordination på tværs af kommuner, herunder om sammensætning af tilbudsviften.
•
Større synlighed omkring pris og kvalitet i de enkelte tilbud.
•
Bedre ressourceudnyttelse på anbringelsesområdet, herunder i døgninstitutionerne.
•
Mere målrettet anvendelse af forebyggende foranstaltninger.
•
Øget rummelighed i daginstitutioner og folkeskole.

Den faglige og økonomiske styring skal hænge sammen. I den forbindelse
er det vigtigt, at der arbejdes målrettet med at tilpasse indsatsen til de
vilkår, der gælder efter indførelsen af grundtakstfinansiering.
Samtidig vil en bedre information og bedre koordination på tværs af
kommuner – herunder om sammensætningen af tilbudsviften – være med
til at sikre kommunerne en mere hensigtsmæssig forhandlingsposition i
forhold til de private udbydere, hvilket vil kunne reducere udgiftspresset.
Der er i de enkelte dele af indsatsen potentiale for lavere enhedsomkostninger og en bedre ressourceudnyttelse, bl.a. gennem bedre forebyggelse
og en generelt bedre balance mellem faglighed og økonomi.
Det er endvidere væsentligt at imødegå væksten i anbringelser gennem
øget rummelighed i de almindelige tilbud til børn og unge. Dette er et
fælles ansvar for stat, amter og kommuner.

Ældreområdet
Frem mod 2010 forventes et vist udgiftspres på ældreområdet på grund af
den demografiske udvikling. Udgiftspresset vil blive meget kraftigt forstærket i årene efter 2010 og frem mod 2040.
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Hertil kommer et øget efterspørgselspres som følge af den almindelige
velstandsudvikling og stadig mere ressourcestærke ældre, der må kunne
forventes at stille højere krav til den kommunale ældreservice. Dette skal
dog bl.a. ses i sammenhæng med, at gruppen af ressourcestærke ældre
generelt vil kunne have en bedre helbredstilstand og bedre muligheder for
selv at håndtere de ændringer i livsvilkår, der følger med en højere alder.
Håndteringen af udfordringerne – især i forhold til det længere sigt –
stiller krav til styring og ressourceudnyttelse mv., jf. boks 1.22.
Boks 1.22. Udfordringer og muligheder på ældreområdet
Udfordringerne omfatter:
•
Et stærkt stigende antal ældre i perioden 2010-2040.
•
Øget efterspørgselspres fra mere ressourcestærke ældre mv.
•
Begrænsede rekrutteringsmuligheder.
Udfordringerne kan bl.a. imødegås ved:
•
Undgåelse af utilsigtede standardglidninger.
•
Stram og mere ensartet visitationspraksis i den enkelte kommune.
•
Bedre ressourceudnyttelse gennem bedre arbejdstilrettelæggelse mv.
•
Overvejelser om mulige barrierer i lovgivning mv.

Udfordringen med at fastholde det nuværende serviceniveau frem mod
2010 er fra en rent økonomisk synsvinkel overkommelig. Det er dog en
forudsætning, at standarderne ikke stiger. Hvis dette alligevel sker, vil det
kunne få betydelige økonomiske konsekvenser, når antallet af ældre for
alvor begynder at stige.
Visitationspraksis er afgørende for kommunernes ressourceanvendelse.
Ved et større fokus på det valgte serviceniveau og ved en stram og mere
ensartet visitationspraksis i den enkelte kommune kan der være mulighed
for at forbedre ressourceudnyttelsen.
Eventuelle serviceforbedringer på området vil i vidt omfang forudsætte
produktivitetsforbedringer. Herudover kan en bedre arbejdstilrettelæggelse generelt forbedre økonomien og ressourceudnyttelsen i kommunerne.
En sammenligning af kommunernes indsats viser, at der er et potentiale
for forbedringer af produktiviteten i mange kommuner.
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Der kan være visse begrænsninger i lovgivning mv. Disse barrierer er dog
af mindre betydning for ressourceudnyttelsen sammenlignet med mulighederne for en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet mv.

Sundhed
Der har været en væsentlig udgiftsvækst på sundhedsområdet op igennem
1990’erne, som i vidt omfang kan tilskrives øget efterspørgsel efter behandling og medicin, herunder som følge af forbedrede behandlingsmuligheder, nye medicinske præparater mv.
Der er samtidig truffet omfattende politiske beslutninger om udvidelse af
aktivitet og serviceniveau mv. De ekstra midler, der er afsat til sygehusene
i sidste års økonomiforhandlinger og i finansloven for 2002, giver således
plads til en realvækst i sygehusvæsenet på over 7 pct. fra 2001 til 2002.
Den teknologiske udvikling og nye behandlingsbehov og -muligheder må
fortsat forventes at medføre et væsentligt udgiftspres på sundhedsområdet
i de kommende år. Den demografiske udvikling giver et begrænset bidrag
til den stigende efterspørgsel.
Hovedudfordringen fremover bliver at håndtere dette efterspørgselspres
inden for de økonomiske rammer, der afsættes politisk jf. boks 1.23.
Boks 1.23. Udfordringer og muligheder påsundhedsomr d
å et
Udfordringerne omfatter:
• Efterspørgselspres og nye krav til kvalitet i indsatsen på sygehus- og medicinområdet mv.
• Ny teknologi og nye behandlingsformer.
• Håndtering af frit valg.
Udfordringerne kan bl.a. imødegås ved:
• Udnyttelse af potentiale for effektivisering og bedre ressourceudnyttelse.
• Bedre tilskyndelse for berørte aktører på medicintilskudsområdet.
• Reel forebyggelse af efterspørgsel på sundhedsydelser.

Der er et potentiale for at imødegå en del af den fortsat stigende efterspørgsel gennem bedre ressourceudnyttelse og arbejdstilrettelæggelse. Det
kan bl.a. omfatte en mere hensigtsmæssig klinisk praksis, bedre logistik
samt bedre anvendelse af personaleressourcerne mv.
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Medicinområdet indebærer særlige udfordringer. Hvis den hidtidige udgiftsvækst fortsætter, vil området hvert år kræve en betydelig del af den
samlede udgiftsvækst, der er til rådighed i hele den offentlige sektor. En
stor del af udgiftspresset skyldes udviklingen af nye lægemidler og behandlinger. Amterne kan på forskellig vis forsøge at påvirke lægernes ordinationspraksis men har ingen konkrete beføjelser i forhold til den enkelte læges ordinationspraksis.
Der er grund til at overveje om de berørte aktører på medicinområdet i
alle tilfælde har de rette muligheder og den rette tilskyndelse til at sikre
den bedst mulige balance mellem økonomiske og sundhedsfaglige hensyn.
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Kapitel
Makroøkonomiske udfordringer og rammer

2.1. Indledning og sammenfatning
Regeringens hovedmål for den offentlige økonomi er:
•
•

Solide overskud på de offentlige finanser på i gennemsnit 1½-2½ pct.
af BNP frem til 2010 og omkring en halvering af den offentlige gæld
i pct. af BNP1.
Skattestop.

Overskuddet på de offentlige finanser på 1½-2½ pct. af BNP skal sikre,
at finanspolitikken er holdbar. Det er nødvendigt at nedbringe den offentlige gæld og renteudgifterne, så de offentlige finanser står rustet til at
møde den demografiske udfordring i form af stigningen i andelen af ældre, der sætter ind efter 2010. Hvis gældsnedbringelsen ikke gennemføres
i samme omfang som forudsat i de kommende år, vil det blive nødvendigt
at gennemføre nedskæringer og/eller skatteforhøjelser for at undgå, at den
offentlige gæld vokser, når det demografiske pres sætter ind.
Det er endvidere målet at øge beskæftigelsen med 87.000 personer frem
til 2010. Da demografien trækker i retning af en faldende arbejdsstyrke,
kræver det en målrettet indsats for at forøge erhvervsdeltagelsen og mindske ledigheden.
Under forudsætning af, at det lykkes at opnå denne stigning i beskæftigelsen, vil der – under overholdelse af kravene om skattestop og overskud –
være sikret et vist råderum til en forøgelse af det offentlige forbrug. Frem
1

Målintervallet for det offentlige overskud i pct. af BNP er reduceret med ½ pct.enhed i
forhold til tidligere som følge af den foreslåede omlægning af Særlig Pensionsopsparing,
jf. bilaget.
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til 2005 er der plads til en real vækst i det offentlige forbrug på op til
gennemsnitligt 1 pct. per år. Fra 2006 til 2010 er rammen op til ½ pct.
per år.
I 2002 skønnes den reale vækst i det offentlige forbrug at blive 1,3 pct.,
idet overskridelsen i de kommunale og amtskommunale budgetter på 2
mia. kr. i forhold til aftalen forudsættes begrænset til 1 mia. kr. I 2003 er
der derfor kun plads til en real vækst i det offentlige forbrug på op til 0,7
pct.
Hertil kommer, at regeringen vil forsøge at finde finansiering til en begyndende lempelse af indkomstskatterne fra 2004.
De kommende års ramme for stigningen i det reale offentlige forbrug er
snæver i forhold til tidligere. Hvis ikke målet om forøgelsen af erhvervsdeltagelsen nås, vil rammen alt andet lige blive endnu mere begrænset.
Nærværende kapitel diskuterer de overordnede, makroøkonomiske udfordringer og rammer frem mod 2010, herunder den demografiske baggrund (afsnit 2.2.), målsætningerne om gældsnedbringelse og finanspolitisk holdbarhed (afsnit 2.3.), kravene til udviklingen på arbejdsmarkedet
(afsnit 2.4.) samt rammerne for det offentlige forbrug (afsnit 2.5.).
2.2. Den demografiske baggrund
Som de fleste andre vestlige lande står Danmark på tærsklen til et markant skift i sammensætningen af befolkningen, hvilket vil medføre et betydeligt pres på de offentlige finanser.
Antallet af personer i de såkaldt erhvervsaktive aldre (dvs. 15-64 år) vil i
modsætning til tidligere stort set ikke stige fremover. Det betyder, at der
ikke vil være samme mulighed for fremgang i arbejdsstyrken som tidligere, og at vækstpotentialet i dansk økonomi derfor begrænses.
Også kortere arbejdstid vil reducere det fremtidige råderum. Det sker,
fordi lavere arbejdstid reducerer væksten i produktion og indkomster og
dermed grundlaget for de offentlige indtægter. Desuden vil aftalerne om
lavere arbejdstid skærpe problemerne med at skaffe kvalificeret personale
og mindske produktionen af offentlige serviceydelser per offentligt ansat.
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I fremskrivningen forudsættes at ske en reduktion i den gennemsnitlige
arbejdstid på 0,3 pct. per år. Der er regnet med virkningerne af flere feriedage i de seneste overenskomster på det private arbejdsmarked, mens
de offentlige overenskomster ikke i fuldt omfang er indregnet, da de ikke
var forhandlet færdigt, da fremskrivningen blev foretaget. Der er ikke
antaget at ske yderligere forkortelser af den aftalte arbejdstid2. Derimod
forudses et mindre fald i den gennemsnitlige arbejdstid som følge af ændringer i arbejdsstyrkens sammensætning.
År 2000 var det første år i nyere tid, hvor den demografiske udvikling
isoleret set gav et negativt bidrag til arbejdsstyrken. Den udvikling vil
fortsætte fremover. Frem til 2010 ventes et negativt demografisk betinget
bidrag til arbejdsstyrken på 66.000 personer på trods af, at antallet af 1564-årige nærmest er uændret, jf. figur 2.1a. og 2.1b. Det skyldes, at der
blandt personerne i de erhvervsaktive aldre sker en forskydning over mod
ældre, som har lavere erhvervsdeltagelse. Hertil kommer en stigende andel
af indvandrere, der ligeledes har relativt lav erhvervsdeltagelse.
Figur 2.1a. Fremskrivning af befolk- Figur 2.1b. Det demografiske bidrag til
ningen, 15-64 år og 65 år og derover
arbejdsstyrken
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Kilde: DREAMs befolkningsprognose og egne beregninger.

2

Der er indgået nye treårige overenskomster for det statslige og kommunale område,
som indeholder to yderligere feriefridage. Det bringer den offentlige sektor op på i alt
fem feriefridage i løbet af overenskomstperioden på linie med den private sektor. Med
fuld udnyttelse af de nye feriefridage, vil den gennemsnitlige arbejdstid i den offentlige
sektor isoleret set blive reduceret med ¾-1 pct. Det øger kravet til effektiviseringer,
hvis det offentlige serviceniveau skal opretholdes inden for de givne udgiftsrammer.
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I de næste 40 år vil der blive mange flere ældre/pensionister. Fra 2000 til
2040 ventes gruppen af personer over 64 år således at blive forøget med
400.000 personer. Det betyder, at der i løbet af de næste 40 år vil ske en
betydelig stigning i ældrekvoten (dvs. antallet af personer på 65 år eller
derover i forhold til antallet af personer mellem 15 og 64 år).
Endvidere indebærer tendensen til forlængelse af den forventede restlevetid, at gruppen af personer på 80 år og derover på længere sigt vil forøges
relativt kraftigt. Denne gruppe er som udgangspunkt oftest mere plejekrævende og trækker dermed mere på offentlige serviceydelser end yngre
pensionister, jf. figur 2.2a. I modsat retning trækker dog, at længere levetid må ventes at dæmpe det aldersspecifikke behov for pleje mv. Derfor er
det usikkert, i hvilket omfang højere levetid vil påvirke udgiftsbehovet til
offentlige serviceydelser for den ældre del af befolkningen, jf. bilag 2.
Den store stigning i antallet af personer på 65 år og derover sætter ind om
knap 10 år, når de store efterkrigsgenerationer når pensionsalderen. Allerede i de nærmest kommende år vil der imidlertid ske ganske store forskydninger i befolkningens alderssammensætning og dermed i trækket på
forskellige typer af offentlige ydelser. Navnlig for undervisning, men også
for sygehuse og plejehjem, må trækket således forventes at gå noget op, jf.
figur 2.2b. Derimod vil der i de kommende år være et fald i det demografisk betingede udgiftstræk på børnepasningsområdet.
Figur 2.2a. Gennemsnitsudgift til offent- Figur 2.2b. Demografisk betinget træk på
lige serviceydelser, 1998
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Kilde: DREAM og egne beregninger.

Den snævre ramme for væksten i det offentlige forbrug fremover gør det
nødvendigt, at udgifterne hurtigt kan tilpasses nedad på de områder, hvor
det demografiske underlag reduceres. Det er af stor betydning for, at der
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inden for den snævre samlede ramme for det offentlige forbrug kan blive
frigjort ressourcer til de ekspanderende områder.
Befolkningsprognosen i den nye mellemfristede fremskrivning indebærer
en skærpelse af den demografiske problemstilling i forhold til den tidligere regerings mellemfristede strategi i Danmark 2010. Desuden adskiller
prognosen sig noget fra den seneste prognose, der er udarbejdet af Danmarks Statistik (DS2001). Med DS2001-prognosen vil der samlet set
være tale om en yderligere skærpelse af den demografiske problemstilling,
som alt andet lige vil øge kravet om overskud på de offentlige finanser og
dermed indsnævre råderummet i de kommende år, jf. boks 2.1. og bilag 2.
Boks 2.1. Betydning af befolkningsfremskrivningen
Antages herkomstfordelingen i DS2001 at svare til fordelingen i DREAMs
fremskrivning er der tale om en skærpelse af holdbarhedskravet til de offentlige
finanser på knap 1 pct. af BNP i forhold til det forløb, der ligger til grund for
regeringens mellemfristede fremskrivninger.
Dermed vil DS2001-fremskrivningen indebære en snævrere ramme for det offentlige forbrug frem til 2010, svarende til at den årlige realvækst i perioden
2003 til 2010 under ét reduceres fra op til 0,7 pct. til op til knap 0,4 pct., jf.
diskussionen af rammerne for det offentlige forbrug i afsnit 2.5.

2.3. Gældsnedbringelse og finanspolitisk holdbarhed
Da den demografiske udvikling vil indebære et fremtidigt pres på de offentlige finanser, kræver en holdbar finanspolitik, at der i disse år ”spares
op” til fremtiden. Denne opsparing skal som nævnt ske ved solide overskud på de offentlige finanser af størrelsen 1½-2½ pct. af BNP i gennemsnit frem til 2010, således at den offentlige gæld og dermed de offentlige
renteudgifter gradvis reduceres.
I bilag 2 er vist elementer i beregningen af kravet til overskud på de offentlige finanser på gennemsnitligt 1½-2½ pct. af BNP til sikring af finanspolitisk holdbarhed. Når kravet anføres som et interval, skyldes det,
at der er usikkerhed ved beregningen.
Overskud på gennemsnitligt 1½-2½ pct. af BNP vil indebære, at den
offentlige bruttogæld næsten halveres – fra knap 47 pct. af BNP i slutnin35
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gen af 2000 til 24½ pct. af BNP i slutningen af 2010. Den betydelige
reduktion af renteudgifterne, der vil følge heraf, vil skabe plads til forøgelsen af de offentlige udgifter til den stærkt stigende andel af ældre efter
2010, jf. figur 2.3.
Figur 2.3. Renteudgifter og demografisk betinget udgiftsvækst
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Anm.: Scenariet med afvikling af gæld svarer til 2010-fremskrivningen. I
scenari et uden afvikling af gæld vokser det offentlige forbrug om
trent dobbelt så hurtigt som rammen.
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger.

Hvis ikke kravet til overskuddet på de offentlige finanser overholdes, vil
der ved uændret offentlig service, pensionsniveau og skat ske en uholdbar
stigning i den offentlige gæld. Dermed tvinges senere generationer til
betydelige reduktioner af den offentlige service eller en stigning i
skattetrykket.
Hvis udgifterne eksempelvis stiger mere end planlagt, så der kun er balance på de offentlige finanser frem til 2010, vil det være nødvendigt at
stramme op igen på et senere tidspunkt. F.eks. kræves, at bundskatten
hæves permanent med ca. 5 pct.enheder fra 2010 for at sikre en holdbar
udvikling i den offentlige gæld. Og jo længere tid der går, før den nød-
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vendige tilpasning foretages, jo større bliver kravet til stramningen (pga.
rentes rente).
2.4. Kravene til udviklingen på arbejdsmarkedet
Som nævnt er det et vigtigt mål for regeringen, at beskæftigelsen øges
med 87.000 personer fra 2000 til 2010.
Denne fremgang i beskæftigelsen er forudsætningen for, at der med
gældsnedbringelse og skattestop er plads til den forudsatte reale stigning i
det offentlige forbrug på op til gennemsnitligt 1 pct. per år frem til 2005
og op til ½ pct. derefter.
Den overvejende del af fremgangen i beskæftigelsen skal komme fra en
fremgang i arbejdsstyrken på ca. 66.000 personer. Ledigheden er blevet
bragt ned på et lavt niveau. Derfor er kun forudsat en yderligere nedbringelse af ledigheden med godt 20.000 personer. Dermed vil ledigheden i
2010 være reduceret til ca. 130.000 personer eller 4½ pct. af arbejdsstyrken. Som tidligere omtalt forudsættes den gennemsnitlige arbejdstid at
falde med 0,3 pct. om året.
Den forudsatte fremgang i arbejdsstyrke og beskæftigelse frem til 2010 er
ambitiøs. Ændringerne i befolkningens størrelse og sammensætning ventes som nævnt isoleret set at reducere arbejdsstyrken med ca. 66.000 personer frem til 2010. Derfor forudsætter en fremgang i arbejdsstyrken på
ca. 66.000 personer, at erhvervsdeltagelsen i de enkelte aldersgrupper skal
forøges svarende til en vækst i arbejdsstyrken på ca. 132.000 personer, jf.
tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Ændringer i arbejdsstyrken mv. fra 2000 til 2010
Beskæftigelse
Ledighed
Arbejdsstyrke
Bidrag til fremgang i arbejdsstyrke:
1)
- Negativt bidrag fra demografi
- Krav til stigning i erhvervsdeltagelse
Bidrag til stigning i erhvervsdeltagelse:
- Uudmøntede krav
- Gennemførte initiativer mv.
2)
Bidrag fra gennemførte initiativer mv.
- overgangsydelse
- efterløn
3)
- førtidspension

------- 1.000 personer ------87
20
66
66
66
132
132
50
82
82
26
8
48

1)

Bidraget fra ændret demografi er beregnet ved at fastholde erhvervsdeltagelsen
opdelt på køn, alder og herkomst uændret på niveauet i 2000.
2)
I lyset af gennemførte reformer af blandt andet overgangsydelse, efterløn og førtids pension er der sket et betydeligt fald i tilgangen til disse ordninger. Dette fald
i tilgangsfrekvenserne vil gradvist føre til færre personer i disse ordninger, og det
modsvares af gradvist højere erhvervsfrekvenser.
3)
I beslutningsgrundlaget for førtidspensionsreformen er skønnet, at ændringerne i
tildelingsprincipperne medfører, at den lavere tilgang delvist modsvares af en stigning i antallet af personer på andre overførsler, herunder ledigheds- og fleksydelse.
Kilde: Økonomisk Redegørelse, januar 2002 og En holdbar fremtid – Danmark 2010,
januar 2001.

En sådan fremgang i erhvervsdeltagelsen vil fordre strukturelle forbedringer og en betydelig styrkelse af indsatsen for at integrere personer – herunder indvandrere – der hidtil har haft vanskeligt ved at finde plads på
arbejdsmarkedet.
Mulighederne for at realisere stigningen i erhvervsdeltagelsen skal ses i
lyset af de gennemførte reformer af blandt andet overgangsydelse, efterløn
og førtidspension, hvor der under ét er sket et betydeligt fald i tilgangen.
Faldet i tilgangen til tidlig tilbagetrækning mv. har bidraget til at vende
tendensen til fald i erhvervsfrekvenserne siden slutningen af 1980’erne, jf.
figur 2.4a.
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Figur 2.4a. Bidrag til vækst i arbejdsstyrke Figur 2.4b. Erhvervs- og beskæftigelsesfra ændring i erhvervsfrekvenser
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Anm.: I figuren til venstre er bidraget til vækst i arbejdsstyrken fra ændringen i erhvervsfrekvenser beregnet som den ændring, der ville have været i arbejdsstyrken med
en fastholdt størrelse og sammensætning af befolkningen mht. alder og køn, givet
de observerede ændringer i de alders- og kønsspecifikke erhvervsfrekvenser. Tilsvarende er i figuren til højre de standardiserede erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser beregnet med samme befolkningssammensætning på køn, alder og herkomst som i 2000. Beregningerne vedrører personer i alderen 15-66 år.
Kilde: RAS og egne beregninger.

Såfremt tilgangen til tidlig tilbagetrækning mv. fastholdes på sit nuværende lavere niveau, vil over halvdelen af det påkrævede bidrag fra højere
erhvervsfrekvenser frem til 2010 blive realiseret. En væsentlig del af stigningen i erhvervsdeltagelsen vil således komme fra allerede gennemførte
reformer. Hovedparten af virkningerne herfra vil vise sig i de kommende
år, når reformerne er fuldt indfaset, og personerne i de enkelte aldersgrupper er erstattet af nye generationer, som bliver længere på arbejdsmarkedet. Men for at arbejdsstyrkemålet nås, er der behov for yderligere
strukturforbedringer på arbejdsmarkedet.
Den forudsatte forøgelse af erhvervsdeltagelsen for de enkelte aldersgrupper og for indvandrere vil indebære, at den samlede, gennemsnitlige erhvervsfrekvens kun vil være stort set uændret frem til 2010, figur 2.4b.
Det samme gælder beskæftigelsesfrekvensen. Det skyldes det tidligere
nævnte forhold, at de ældre i arbejdsstyrken og indvandrerne, der har
forholdsvis lav erhvervsfrekvens, får større vægt fremover.
Ses der bort fra disse forskydninger i befolkningens sammensætning, indebærer forløbet imidlertid en stigning i erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen, jf. de to stiplede kurver i figur 2.4b. For beskæftigelsesfrekvensen
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ligger denne udvikling frem til 2010 i forlængelse af udviklingen siden
1993. For erhvervsfrekvensen er der derimod tale om et brud på de forudgående års tendens til fald.
Forudsætningerne om udviklingen i ledigheden frem til 2010 indebærer,
at langtidsledigheden stort set er afskaffet, og at ledigheden således altovervejende er af kortere varighed og modsvares af jobskifte og særlige
forhold som dagpenge under ferie, midlertidig hjemsendelse, supplerende
dagpenge mv. Det vil stille store krav til arbejdsmarkedets funktionsmåde.
Højere uddannelsesniveau og en mere målrettet arbejdsmarkedspolitik er
med til at understøtte et langsigtet ledighedsniveau på 4½ pct. af arbejdsstyrken. Skal et så lavt ledighedsniveau realiseres som gennemsnit, vil det
også kræve, at længerevarende konjunkturtilbageslag undgås.
Med hensyn til den påkrævede strukturpolitiske indsats er der i regeringsgrundlaget lagt op til bl.a. mere målrettet aktivering, bedre integration af
indvandrere på arbejdsmarkedet, mere effektive uddannelsesforløb og
effektivisering af arbejdsformidlingen. Administrationen af arbejdsmarkedsregler og -systemer foregår i stor udstrækning i kommunerne.
Målretning og effektivisering af kommunernes opgaveløsning spiller derfor en stor rolle for realiseringen af de overordnede, samfundsøkonomiske
målsætninger, jf. kapitel 4.
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Boks 2.2. Betydning af forudsætninger om arbejdsudbudet
Målet om en stigning i arbejdsstyrken på 66.000 personer og i beskæftigelsen på
87.000 personer fra 2000 til 2010 er ambitiøst og vil kræve strukturelle forbedringer.
Samtidig er målet centralt for fastlæggelsen af rammen for det offentlige forbrug og
den offentlige beskæftigelse, givet skattestoppet og kravet om finanspolitisk holdbarhed.
Konsekvenserne af udviklingen i arbejdsudbuddet kan illustreres ved et beregnet forløb, hvor arbejdsstyrken og beskæftigelsen fra 2000 til 2010 stiger med 50.000 færre
svarende til, at bidraget til arbejdsstyrken fra stigende erhvervsfrekvenser er reduceret
fra 132.000 personer til 82.000 personer.
Som følge af kravet om en holdbar finanspolitik og skattestoppet vil konsekvensen af
den mindre forøgelse af arbejdsstyrken være, at væksten i den offentlige beskæftigelse
fra 2000 til 2010 skal reduceres med ca. 25.000 personer, dvs. til 12.000 personer eller
1.200 per år. Tilsvarende vil rammen for den reale vækst i det offentlige forbrug blive
reduceret med ca. ¼ pct.enhed per år i perioden 2000-2010.
Den årlige reale vækst i det offentlige forbrug vil dermed i et sådant forløb være ¾ pct.
frem til 2005 og ¼ pct. i de fem følgende år. Det vil indebære, at der kun vil være en
beskeden vækst ud over det demografisk betingede træk, og at der således kun vil være
en yderst begrænset forøgelse per bruger. Det viser vigtigheden af, at det gennem en
målrettet indsats på arbejdsmarkedet lykkes at opnå den forudsatte fremgang i beskæftigelsen.

2.5. Rammerne for det offentlige forbrug
Sammen med kravet om overskud på de offentlige finanser sætter skattestoppet en grænse for den mulige vækst i udgifterne. Således er det i den
mellemfristede fremskrivning forudsat, at:
•
•

Den reale vækst i det offentlige forbrug begrænses til op til gennemsnitligt 1 pct. om året frem til 2005 og op til ½ pct. årligt fra 2006 til
2010.
Den reale vækst i de offentlige investeringer udgør 2 pct. om året fra
2002 til 2010.

Realvæksten i det offentlige forbrug frem til 2010 er beskeden i forhold til
de foregående år. Overholdelse af rammen vil derfor fordre en skarp
prioritering af udgifterne.

41

Udfordringer og muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010

For 2003 har regeringen tilkendegivet, at rammen for den reale vækst i
det samlede offentlige forbrug med udgangspunkt i finanslovforudsætningerne for 2002 kun er op til 0,7 pct. (jf. aftalen mellem regeringen og
KL af 26. februar 2002). Dermed opfyldes det mellemfristede mål på op
til gennemsnitligt 1 pct., når 2002 og 2003 ses under ét. Rammen skal
prioriteres mellem stat, kommuner og amter i henhold til regeringens
velfærdsmålsætninger.
Fordelingen af forbrugsvæksten mellem de forskellige serviceområder –
herunder fordelingen mellem stat, amter og kommuner – er grundlæggende et politisk valg, og der er i fremskrivningen ikke gjort forudsætninger om, hvorledes ressourcetilførslen prioriteres fordelt på de forskellige
serviceområder. Det er imidlertid afgørende, at fordelingen mellem serviceområderne respekterer den overordnede makroøkonomiske ramme.
Tabel 2.2. viser eksempler på, hvordan den samlede ramme kan fordeles
mellem stat, amter og kommuner. Hvis væksten i en delsektor bliver højere end det generelle råderum (på op til 0,7 pct. i 2003), indebærer det,
at væksten i de øvrige delsektorer bliver tilsvarende mindre.
Tabel 2.2. Konsekvenser af 1 pct. vækst i delsektorer i 2003
1)

Vækst i amterne på 1 pct. ......................
Vækst i kommunerne på 1 pct...............
Vækst i staten på 1 pct. .........................

Amter
Komm.
Stat
Samlet
--------------- Realvækst, pct. ---------------1,00
0,60
0,60
0,7
0,45
1,00
0,45
0,7
0,58
0,58
1,00
0,7

Anm.: Det offentlige forbrug udgjorde 325,8 mia.kr. i 2000. Heraf fandt 28,2 pct. sted
indenfor staten, mens amter og kommuner stod for 25,5 pct. hhv. 45,2 pct. af
forbruget. Sociale kasser og fonde stod for den sidste procent af forbruget.
1)
Inklusive forbruget i sociale kasser og fonde.

Den konkrete prioritering af det offentlige forbrug vil bl.a. kunne tage
afsæt i et ønske om at tilgodese de borgerrettede serviceydelser. Disse er i
vidt omfang forankret i amter og kommuner, men også ca. 50 pct. af det
statslige forbrug går direkte til borgerrettede serviceydelser, jf. boks 2.3.
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Boks 2.3. Offentligt forbrug og offentlige serviceydelser
Det offentlige forbrug går i vid udstrækning til at producere en række serviceydelser,
som kan betegnes som ”borgerrettede”, jf. tabel a.
Tabel a. Fordeling af det offentlige forbrug på hovedfunktioner i 2000
Pct. af samlet
Mia.kr.
forbrug
17,0
Overordnede offentlige tjenester
55,4
Generelle offentlige tjenester
25,0
7,7
Forsvar mv. samt offentlig orden og sikkerhed .......
30,3
9,3
Samfundsmæssige og sociale forhold .................
236,8
74,2
Undervisning .....................................................
72,5
22,3
Sundhedsvæsen ..................................................
64,2
19,7
Social tryghed og velfærd .....................................
87,9
27,0
Erhvervsøkonomiske forhold.............................
28,8
8,8
Samfærdsel og kommunikation ............................
14,1
4,3
I alt...................................................................
325,8
100,0
Kilde: Danmarks Statistik.
Samfundsmæssige og sociale forhold udgør godt 74 pct. af det samlede offentlige forbrug. Det omfatter primært serviceydelser til borgerne i form af undervisning, sundhed
og sociale velfærdsydelser (hjemmehjælp, pleje mv.), som primært er opgaver for amter
og kommuner (staten varetager dog visse opgaver, herunder navnlig vedr. videregående
uddannelser). Samfundsmæssige og sociale forhold omfatter også udgifter vedr. kirker,
museer, svømmehaller og andre religiøse, kulturelle og rekreative tjenester (godt 4 pct.).
De overordnede offentlige tjenester udgør lige knap 17 pct. af forbruget. Mere end
halvdelen er de primært statslige udgifter til forsvar (6 pct.) samt politi, domstole mv.
(godt 3 pct.). Hertil kommer udgifter til administration og forvaltning, hvoraf ca. 40
pct. afholdes i staten og 60 pct. i amter og kommuner.
Erhvervsøkonomiske forhold udgør knap 9 pct. af det offentlige forbrug. Det omfatter
primært samfærdsel og kommunikation (primært vejnettet og kollektiv transport), mens
også f.eks. erhvervsudvikling, løntilskud til personer i jobtræning mv. Ca. 43 pct. af
forbruget finder sted i staten og ca. 57 pct. i amter og kommuner.
”Borgerrettede” udgifter til orden og sikkerhed, undervisning, sundhedsvæsen samt
social tryghed og velfærd udgør knap halvdelen af det statslige forbrug og godt 4/5 af
forbruget i amter og kommuner, som varetager hovedparten af de udgiftstunge opgaver
vedr. sundhed og social tryghed.

Ud af den samlede ramme for udviklingen i det offentlige forbrug frem til
2010 modsvares ca. 2/3 af en real stigning per bruger. Det svarer til en
vækst på ca. ½ pct. per år ud over det rent demografisk betingede træk. I
2010 vil det offentlige forbrug per bruger med andre ord være 5 pct. høje43
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re end i 2000. Hertil kommer kvalitetsforbedringer af den offentlige service som følge af effektiviseringer bl.a. ved øget udlicitering og anvendelse
af ny teknologi samt friere valg for borgerne.
Af stigningen i den samlede beskæftigelse på 87.000 personer fra 2000 til
2010 er de 50.000 personer forudsat at blive beskæftiget i den private
sektor, mens den offentlige sektors anvendelse af personale er forudsat at
vokse med 36.000 personer. Der er således regnet med en gennemsnitlig
årlig stigning i den offentlige beskæftigelse på 3.-4.000 personer, hvilket
er betydeligt mindre end i de foregående 7 år, se figur 2.5.
Figur 2.5. Gennemsnitlig årlig vækst i den offentlige beskæftigelse i fremskrivningen sammenlignet med perioden
1993-2000
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Anm.: Stigningen i den offentlige beskæftigelse på 37.000 personer fra
2000 til 2010 hviler på en forudsætning om en fremgang i den
samlede beskæftigelse på 87.000 personer, jf. tabel 2.1.
Kilde: Økonomisk Redegørelse, januar 2002.

I fremskrivningen er forudsat en vis forøgelse af omfanget af udlicitering.
Såfremt der ikke sker en forøgelse af udlicitering i det forudsatte omfang,
kan stigningen i den offentlige beskæftigelse blive lidt større end angivet
ovenfor, mens købet af varer og tjenester må reduceres tilsvarende, givet
rammen for udviklingen i det reale offentlige forbrug.
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Kapitel
Generelle udfordringer

3.1. Indledning og sammenfatning
Amter og kommuner vil i de kommende år blive stillet over for en række
udfordringer.
Regeringens skattestop betyder, at de senere års stigning i de gennemsnitlige amts- og kommuneskatter ikke kan fortsætte. Kravet er, at skatten i
amter hhv. kommuner under ét holdes i ro. Der kan i enkelte amter og
kommuner være ekstraordinære behov for skattestigninger. Overholdelse
af skattestoppet forudsætter i så fald, at andre amter og kommuner sætter
skatten ned.
Udfordringen består dermed både i at begrænse omfanget af eventuelle
skattestigninger og at sikre, at de amter og kommuner, som har en relativt
gunstig økonomisk udvikling, sætter skatten ned.
En anden væsentlig udfordring består i, at vækstrammerne for de kommende år vil være strammere end tidligere, hvis regeringens overordnede
mål skal kunne indfries. De økonomisk-politiske målsætninger for udviklingen frem mod 2010 betyder således, at der vil være mulighed for en
vækst i det samlede offentlige forbrug på op til 0,7 pct. i 2003, op til 1
pct. årligt i 2004-2005 og op til ½ pct. årligt i perioden 2006-2010.
Den fremadrettede vækstramme er kun omkring halvt så stor som realvæksten i amter og kommuner i de nærmest foregående år. Det gælder
navnlig i 2003, hvor vækstrammen skal ses i forhold til en betydelig realvækst i 2002.
Regeringen forventer en forbrugsvækst i 2002 på 3 pct. i amter og kommuner, hvilket forudsætter en vis nedjustering af budgetterne, så de øko45
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nomiske aftaler mellem den tidligere regering og de kommunale parter i
højere grad overholdes. Hvis ikke de faktiske udgifter i 2002 – som forudsat – reduceres i forhold til budgetterne, vil en realvækst i 2003 på op til
0,7 pct. reelt kunne indebære, at råderummet i 2003 er mindre end i
2002.
Udfordringen skærpes ydermere af, at der vil være et udgiftspres fra især
forskydninger i befolkningen alderssammensætning og fra krav om flere
offentlige servicetilbud af en højere kvalitet.
Selvom vækstrammen er begrænset, er der for hele perioden plads til en
positiv realvækst, ligesom det demografisk betingede udgiftspres samlet
set er mindre end den samlede vækstramme frem mod 2010. Muligheden
for udbygning af de amtslige og kommunale servicetilbud og -standarder
er dog ret begrænset i sammenligning med de foregående år.
Samtidig kan der være enkelte amter og kommuner og enkelte serviceområder, hvor den demografiske udfordring er meget betydelig i de kommende år. Håndtering af udfordringen er således nogle steder en stor opgave i relation til såvel styringen på de relevante sektorområder som den
tværgående prioritering.
På samme måde kan det være en udfordring at realisere besparelser på
områder, hvor den demografiske udvikling medvirker til at lempe det
strukturelle udgiftspres.
Den relativt snævre vækstramme rummer en fælles udfordring for stat,
amter og kommuner i forhold til at sikre overensstemmelse mellem befolkningens forventninger til muligheder for serviceforbedringer og de
økonomiske rammer herfor. Hvis regeringens økonomiske målsætninger
skal indfries, er det derfor helt centralt, at de landspolitiske og lokalpolitiske signaler afstemmes i forhold til den begrænsede vækstramme.
Det er også en vigtig udfordring for stat, amter og kommuner at finde en
hensigtsmæssig balance mellem på den ene side overordnede landspolitiske mål og på den anden side kommunale frihedsgrader, så amter og
kommuner har handlemuligheder til at opfylde de relative stramme udgiftsmål. Det er i den sammenhæng en særlig opgave for staten i forlængelse af regeringens "frihedsbrev" til kommunerne at sikre kommunerne
handlemuligheder og fleksibilitet.
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Hertil kommer andre forhold og tendenser, som vil skærpe kravene yderligere. Det drejer sig bl.a. om en særligt stor aldersbetinget afgang fra den
offentlige sektor henover de næste 5-10 år, som vanskeliggør rekrutteringssituationen. Og det drejer sig om målsætninger for et øget frit valg
for borgerne.
Det er også en væsentlig udfordring for kommunerne at understøtte den
stigning i erhvervsdeltagelsen, som er en helt afgørende forudsætning for,
at der i de kommende år er et økonomisk råderum til forbedring af den
offentlige service. Denne problemstilling er særskilt behandlet i kapitel 4.
I nærværende kapitel diskuteres først de to hovedudfordringer vedr. regeringens skattestop (afsnit 3.2.) og de relativt stramme vækstrammer samt
det underliggende udgiftspres (afsnit 3.3.).
Herefter diskuteres den fælles udfordring for stat, amter og kommuner
om at finde en hensigtsmæssig balance mellem centrale styringshensyn og
decentral styringsfrihed (afsnit 3.4.).
Afslutningsvis diskuteres de amtslige og kommunale udfordringer i relation til rekrutteringssituationen og målsætningen om et øget frit valg (afsnit
3.5).

3.2. Skattestop i amter og kommuner
Af regeringsgrundlaget fremgår, at der indføres et skattestop, der som
udgangspunkt indebærer, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller
afgift.
Det anføres endvidere i regeringsgrundlaget, at det er afgørende, at skattestoppet også omfatter kommuner og amter. Regeringen vil derfor sikre, at
eventuelle ændringer i beskatningen i kommuner og amter ikke slår igennem på niveauet for den samlede beskatning, jf. boks 3.1. Samtidig sikres,
at de enkelte kommuner har mulighed for at foretage nødvendige
tilpasninger i forhold til deres samlede økonomi.
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Boks 3.1. Uddrag fra regeringsgrundlaget ”Vækst, velfærd og fornyelse”, november 2001
”Det skal være slut med stigningen i skatter og afgifter […] Regeringen lægger vægt på,
at rammerne for den kommunale økonomi aftales med de kommunale parter. Samtidig
er det afgørende, at skattestoppet også omfatter kommuner og amter. Regeringen vil
derfor sikre, at eventuelle ændringer i beskatningen i kommuner og amter ikke slår
igennem på niveauet for den samlede beskatning.”

For såvel de kommunale indkomstskatteprocenter som grundskyldspromiller indebærer skattestoppet, at gennemsnittet for alle kommuner og
amter ikke må overstige niveauet for 2002. Det er regeringens hensigt at
neutralisere virkningerne, hvis den gennemsnitlige skat alligevel måtte
stige, jf. boks 3.2.
Boks 3.2. Uddrag fra fællesbrev til alle kommunalbestyrelser af den 26.
februar 2002 fra regeringen og KL
”Et af de centrale punkter i den økonomiske politik er skattestoppet, som regeringen
lægger afgørende vægt på. Skattestoppet omfatter kommunerne under ét. KL er enig i,
at den gennemsnitlige kommunale skatteudskrivning i 2003 ikke må overstige niveauet
i 2002. Der er enighed om, at skattestoppet er det højst prioriterede mål i en økonomiaftale for 2003. Der er ligeledes enighed om at sikre denne målsætning i de kommende
forhandlinger. KL har noteret sig, at regeringen vil tage initiativer, der understøtter, at
skattestoppet realiseres.
Der kan være særligt økonomisk trængte kommuner, der kan have vanskeligt ved at
undgå skattestigninger. Derfor er det nødvendigt, at kommuner, der er bedre stillede
f.eks. demografisk, reducerer skatteudskrivningen tilsvarende. Regeringen og KL vil
opfordre til, at kommunerne allerede nu overvejer denne mulighed.
Såfremt kommuneskatten for kommunerne under ét alligevel måtte stige i 2003 har
regeringen tilkendegivet, at den vil neutralisere virkningen heraf.”
Anm.: Omfatter ikke amterne eller Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.

Det er dermed ikke muligt at udvide råderummet gennem generelle skatteforhøjelser, hvilket i nogen grad har været tilfældet tidligere. Således er
serviceforbedringer i amter og kommuner igennem sidste halvdel af halvfemserne i nogen grad modsvaret af skattestigninger.
Den gennemsnitlige amtslige og kommunale udskrivningsprocent er øget
med hhv. knap 2 og knap 1 procentpoint i perioden 1995-2001, jf. figur
3.1a. og 3.1b. Det svarer til en ekstra stigning i skatteindtægterne på hhv.
48

Kapitel 3 – Generelle udfordringer

ca. 20 og ca. 5 pct. En del af stigningerne er aftalt mellem staten og hhv.
amter og kommuner i de årlige økonomiaftaler til finansiering af forudsatte forbedringer. For så vidt angår primærkommunerne har hovedparten
af de stedfundne stigninger dog ikke været en del af de årlige aftaler.
Figur 3.1a. Gennemsnitlig amtslig ud- Figur 3.1b. Gennemsnitlig primærkomskrivningsprocent, 1995-2002
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Udskrivningsprocenten er steget i alle amter og stort set alle kommuner,
og billedet er år for år, at en stor andel af amterne og kommunerne øger
udskrivningsprocenten, mens meget få sænker udskrivningsprocenten.
Det ændrer dog ikke på, at der er en væsentlig spredning i udskrivningsprocenten mellem de enkelte amter og kommuner, jf. boks 3.3.
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Boks 3.3. Fakta om udviklingen i de kommunale og amtskommunale
skatter, 1995-2002
•

•

•

•
•
•

I perioden 1995-2002 er udskrivningsprocenten i amterne øget med knap 1,9
procentpoint i gennemsnit. Udskrivningsprocenten er øget i samtlige amter og stigningen varierer i de enkelte amter mellem 1,3 og 3,1 procentpoint. Et amt har øget
udskrivningsprocenten i 6 ud af de 7 år, 4 har øget i 5 ud af de 7 år, mens de resterende 9 amter har øget i 4 ud af de 7 år.
Den gennemsnitlige udskrivningsprocent i primærkommunerne (dvs. ekskl. Københavns og Frederiksberg kommuner) steg i samme periode med godt 0,9 procentpoint, mens grundskyldspromillen steg med knap 1,5 promillepoint. I alt 254
primærkommuner har samlet set øget og 5 primærkommuner har reduceret udskrivningsprocenten henover perioden. 14 primærkommuner har haft en uændret
udskrivningsprocent.
I hvert af årene 1995-2002 har mellem 53 og 148 primærkommuner hævet udskrivningsprocenten, mens kun 1-25 har reduceret udskrivningsprocenten. I 2002,
som var et år med en relativt begrænset stigning i den gennemsnitlige udskrivningsprocent, øgede 53 primærkommuner udskrivningsprocenten, mens kun 8
primærkommuner sænkede samme.
I Københavns og Frederiksberg kommuner steg udskrivningsprocenten med hhv.
1,5 og 2,9 procentpoint i perioden, hvilket skal ses i lyset af, at begge kommuner
varetager både primær- og amtskommunale opgaver.
Kirkeskatten er steget med 0,06 procentpoint i perioden, svarende til ca. 8 pct.
Der er væsentlig spredning i udskrivningsprocenten. F.eks. var der i 2002 en forskel på mere end 6,5 procentpoint mellem den primærkommune, der havde den
højeste hhv. laveste udskrivningsprocent for kommune-, amts- og kirkeskat.

Kilde: Indenrigsministeriet.

Udover udskrivningsprocenten giver det nominelle loft over ejendomsværdibeskatningen også anledning til et potentielt provenutab for amter
og kommuner, idet dette dog for amter og kommunerne under ét kompenseres i forbindelse med fastlæggelse af det årlige bloktilskud, jf. boks
3.4.
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Boks 3.4. Skattestoppets konsekvenser for ejendomsværdibeskatningen
Skattestoppet indebærer et nominelt loft over ejendomsværdiskatten.
Det betyder, at ejendomsværdiskatten for en boligejer i samme bolig fremover ikke kan
overstige ejendomsværdiskatten beregnet af vurderingen per 1. januar 2001 med tillæg
af 5 pct. eller af ejendomsværdien per 1. januar 2002, hvis denne er mindre.
Hvis ejendomsværdien i fremtiden falder under dette niveau, falder ejendomsværdiskatten også. Kommer der efterfølgende stigninger i ejendomsværdien, stiger ejendomsværdiskatten igen, men kan dog aldrig overstige ovennævnte loft. De hidtil gældende begrænsninger for år til år-stigningen i ejendomsværdiskatten bevares. Der er
yderligere principper for om- og tilbygninger samt for reglerne for alderspensionister.
Loftet over ejendomsværdiskatten indebærer en skattelettelse og dermed et provenutab
for kommunerne i forhold til et forløb, hvor ejendomsværdiskatten skulle beregnes
som en procent af stadigt nominelt voksende ejendomspriser.

Skattestoppet betyder, at de senere års stigning i de gennemsnitlige amtsog kommuneskatter ikke kan fortsætte. Kravet er, at skatten i amter hhv.
kommuner under ét holdes i ro. Der kan i enkelte amter og kommuner
være ekstraordinære behov for skattestigninger. Overholdelse af skattestoppet forudsætter i så fald, at andre amter og kommuner sætter skatten
ned.
Udfordringen består både i at begrænse omfanget af eventuelle skattestigninger og at sikre, at de amter og kommuner, som har en relativt gunstig
økonomisk udvikling, sætter skatten ned.
3.3. Lavere vækst i forbrug og beskæftigelse i amter og komkommuner
Mulighederne for offentlige udgiftsstigninger er begrænsede frem mod
2010, når man sammenligner med de senere år, jf. gennemgangen i kapitel 2 om regeringens økonomiske mål og de samfundsøkonomiske rammer.
Amter og kommuner står for omkring 70 pct. af det samlede offentlige
forbrug i Danmark, jf. figur 3.2a. og 3.2b. Udviklingen i amter og kommuner er dermed helt afgørende for mulighederne for at indfri regeringens målsætninger for den samfundsøkonomiske udvikling.
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Figur 3.2a. Sektorfordelt offentligt for- Figur 3.2b. Sektorfordelt offentlig bebrug, 2001
skæftigelse, 2001
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Den samlede årlige vækstramme skal prioriteres mellem stat, amter og
kommuner i henhold til regeringens velfærdsmålsætninger jf. kapitel 2.
Størrelsen af det samlede råderum indebærer imidlertid, at væksten i udgifter og personale i amter og kommuner frem mod 2010 vil være væsentligt mindre end realvæksten i de senere år.
Selv hvis hele råderummet prioriteres til vækst i amter og kommuner, vil
de amtslige og kommunale vækstrammer således være betydeligt lavere
end væksten i perioden 1995-2002, jf. figur 3.3.
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Figur 3.3. Realvækst i det offentlige forbrug i amter og
kommuner, 1995-2010
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Scenarium 1: Vækstrammen er ligeligt fordelt mellem stat hhv. amter og kommuner
Scenarium 2: Vækstrammen tilfalder amter og kommuner

Anm.: Realvæksten i amter og kommuner 2002 er udtryk for et udgiftsskøn, der ligger 1 mia. kr. lavere end de kommunale budgetter for
2002 tillagt en række merbevillinger på de amtslige og kommunale serviceområder i medfør af finanslovsaftalen for 2002.
Kilde: Kommunal budgetoversigt (diverse udgaver) samt egne beregninger.

Realvæksten i de kommunale og amtslige serviceudgifter er ekstraordinært
høj i 2002. Det skyldes dels, at de kommunale budgetter for 2002 indebar en betydelig mervækst i forhold til det aftalte, dels at der på finansloven for 2002 yderligere er afsat en række merbevillinger på de amtslige og
kommunale serviceområder, herunder især sygehuse og ældrepleje.
Regeringen har lagt til grund, at de faktiske udgifter i 2002 – udover de
særlige udgifter til sygehuse og ældrepleje – bliver ca. 1 mia. kr. mindre
end budgetteret. Alligevel forventes en realvækst i 2002 på 3 pct.
Når realvæksten i det samlede offentlige forbrug kun er 1,3 pct., skyldes
det et markant fald i de statslige driftsudgifter. Givet en vækstramme for
det offentlige forbrug i 2003 op til 0,7 pct. er der således behov for en
markant opbremsning af væksten i amter og kommuner fra 2002 til
2003.
53

Udfordringer og muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010

Der er mulighed for, at råderummet i 2003 reelt bliver mindre end de
faktiske udgifter i 2002, hvis ikke disse reduceres som forudsat, jf. boks
3.5.
Boks 3.5. Den særlige udfordring i 2003
Budgetterne for 2002 i amterne og KL-kommunerne indebærer en overskridelse i forhold til det aftalte på 1,8 mia. kr. Samtidig ligger budgetterne i Københavns og Frederiksberg kommuner højere end det niveau, der var forudsat i drøftelserne med regeringen forud for budgetlægningen for 2002.
Regeringen og Amtsrådsforeningen har i et fælles brev af den 7. januar henstillet amterne at revurdere serviceudgifterne i budgetterne for 2002 med henblik på at realisere det
udgiftsniveau, der var forudsat i aftalerne for 2002. Amternes indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser, at budgetterne er reduceret med 360 mio.kr., svarende til knap ¾ af den oprindelige overskridelse.
Regeringen og KL har på den baggrund i et fælles brev af den 26. februar 2002 opfordret kommunerne til at gennemgå driftsbudgetterne for 2002 og tilrettelægger budgetstyringen med henblik på generelt at reducere eller udskyde aktiviteter fra 2002 til
2003, så de aftalte vækstmålsætninger for kommunerne under ét kan opfyldes.
Hvis serviceudgifterne i 2002 ikke reduceres som forudsat, vil en realvækst på 0,7 pct. i
2003 skabe et mærkbart finansieringsproblem i kommuner og amter.

Udfordringen i forhold til at realisere de lavere vækstrammer i de kommende år skal ses i lyset af det udgiftspres, som må forventes at gøre sig
gældende i såvel ”bredden” som ”dybden” på de kommunale serviceområder. I ”bredden” må forventes et pres fra de demografiske forskydninger
samt fra fremkomsten af nye behandlingsformer, medicinpræparater mv. I
”dybden” må forventes et pres fra krav om stadig bedre kvalitet i tilbuddene.
Dette pres gør sig i højere grad gældende i nogle amter og kommuner end
andre, ligesom presset er skævt fordelt mellem sektorområder. Navnlig i
nogle kommuner kan f.eks. det demografisk betingede udgiftspres således
være udtalt, mens det omvendt vil være mindre i andre.
Udover de objektive forhold som udviklingen i demografi mv. må udgiftspresset ses i sammenhæng med den generelle skattefinansiering, som
betyder, at efterspørgslen efter udvidet service og højere kvalitet ikke begrænses af betalingsvillighed eller -evne, jf. kapitel 5.
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Der er således ingen tvivl om, at det er en meget betydelig udfordring at
overholde de relativt snævre vækstrammer i de kommende år.
Omvendt er det væsentligt at slå fast, at de demografiske forskydninger
ikke fuldt ud beslaglægger råderummet. Fra 2002-2010 er vækstrammen
for det offentlige forbrug knap 6 pct., mens det demografisk betingede
træk i samme periode udgør knap 2 pct. Det indebærer, at der er væsentligt mindre plads til forbedrede standarder mv. end i tidligere perioder, jf.
figur 3.4a. og 3.4b.
Figur 3.4a. Vækst i og demografisk betin- Figur 3.4b. Vækstramme for og demoget træk på det offentlige forbrug, 1990- grafisk betinget træk på det offentlige for2002
brug, 2002-2010
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Samtidig er det demografisk betingede udgiftspres på centrale amtslige og
kommunale serviceområder som folkeskolen, dagpasning, indsatsen for
udsatte børn og unge, ældrepleje og sygehuse varierende i perioden 20022010.
Navnlig på folkeskoleområdet er det demografisk betingede pres betydeligt, mens det på andre områder som ældrepleje og sygehuse er mere begrænset. På dagpasningsområdet bidrager den demografiske udvikling i
sig selv til at udvide råderummet, jf. gennemgangen af de udvalgte serviceområder i del 2.
Selvom den demografisk betingede udgiftsvækst ikke beslaglægger hele
vækstrammen, er der tale om en begrænset vækstramme. Heri ligger en
fælles udfordring for stat, amter og kommuner i forhold til at sikre overensstemmelse mellem befolkningens forventninger til muligheder for ser55
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viceforbedringer og de økonomiske muligheder. En landspolitisk og lokalpolitisk afstemning af signaler i forhold til vækstrammen er derfor vigtig.
3.4. Den statsligtstatsligt- kommunale ansvarsfordeling
Det er et hovedprincip i det kommunale selvstyre, at lovgivningen vedrørende de serviceopgaver, der udføres af amter og kommuner så vidt muligt har karakter af rammelovgivning, således at det enkelte amtsråd eller
den enkelte kommunalbestyrelse selv kan fastlægge det skatte- og serviceniveau, man ønsker.
Udgangspunktet har været, at amtsråd og kommunalbestyrelser står til
ansvar for borgerne på valgdagen, og at de i den forbindelse i høj grad
vurderes ud fra udviklingen i sammenhængen mellem skatter og service.
Amter og kommuner har imidlertid i de senere år påpeget, at det regionale og lokale råderum for at vælge egne løsninger er under pres fra en stigende retliggørelse, og at dette vanskeliggør styrings- og prioriteringsopgaven for amtsrådene og kommunalbestyrelserne.
Tendensen til øget retliggørelse gælder både indhold i løsningerne og
arbejdstilrettelæggelsen i amter og kommuner. Overordnet set kan der
skelnes mellem materiel og processuel retliggørelse, jf. boks 3.6.
Boks 3.6. Dimensioner af retliggørelse
•

•

Materiel retliggørelse
- Individuelle retskrav
- Ikke lovfæstede rettigheder
- Ankemulighed
Processuel retliggørelse
- Krav om særlige procedurer
- Eksterne rådgivende fora, f.eks. ældreråd
- Nye styreformer med måltal, produktionskrav mv.

Der er tale om materiel retliggørelse, når der fastlægges egentlige rettigheder for den enkelte i lovgivningen, enten i form af faste retskrav på en
bestemt serviceydelse eller i form af rettigheder til en centralt defineret
minimumsstandard for en given ydelse.
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Som udgangspunkt vil minimumsstandarder trække i retning af et
gennemsnitligt højere serviceniveau og højere offentlige udgifter som
følge af, at standarden som regel vil ligge højere end niveauet i nogle
kommuner. Det er teoretisk set muligt, men næppe realistisk, at
standarden fastsættes på et niveau svarende til de kommuner, der har det
laveste serviceniveau. I dette tilfælde vil de offentlige udgifter forbundet
med ydelsen teoretisk set kunne holdes uændret. Der kan endda være
visse kommuner, der vil sænke standarden med henvisning til, at et lavere
niveau nu er legitimt.
Der findes enkelte eksempler på individuelle rettigheder på serviceområderne (f.eks. ret til optagelse i folkeskolen og til vederlagsfri sygehusbehandling), men de er klart mest udbredte på overførselsområdet, hvor
kriterier og niveauer mv. i høj grad er fastlagt i love. En øget anvendelse af
egentlige individuelle retskrav på de offentlige serviceområder har fundet
sted på sygehusområdet, men har ikke været en generel tendens.
Ret til frit at vælge mellem offentlige servicetilbud kan indebære et indirekte pres for bedre standarder mv., ligesom overordnede mål om f.eks.
pasningsgaranti skaber forventninger. Dette giver dog ikke i sig selv rettigheder til service. Prioriteringsansvaret er fortsat lokalt.
Der kan samtidig peges på, at bedre ankemuligheder for borgerne i forbindelse med amtslige og kommunale afgørelser kan være et yderligere
aspekt af materiel retliggørelse. Selvom også dette primært er kendt på
overførselsområdet, kan der dog findes enkelte tilfælde på serviceområdet,
herunder f.eks. på hjemmehjælpsområdet.
Der er tale om processuel retliggørelse, når der fra centralt hold stilles
særlige krav til kommunernes administrative procedurer mv., som kommunerne er forpligtede til at følge.
Den processuelle retliggørelse – som er mere udbredt på serviceområderne
– har ofte som formål at styrke kvalitet og ensartethed i afgørelser mv.,
herunder give borgeren indsigt i grundlaget for de beslutninger, som vedrører den enkelte.
Processuel retliggørelse kan dog have negative konsekvenser.
Den processuelle retliggørelse indebærer – som oftest – en administrativ
byrde som følge af flere centrale forskrifter, flere regler og standarder,
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større krav til skriftlig dokumentation og begrundelser. Sådanne krav kan
samtidig udvikle sig til standardrutiner, som ikke er tilstrækkeligt fleksible
overfor individuelle hensyn mv.
Samtidig vil en yderligere udbredelse af retliggørelsen medføre, at mulighederne for politisk prioritering samt fleksibel styring og tilrettelæggelse af
servicetilbuddene forringes i de enkelte amter og kommuner. Det kan
føre til dårligere planlægningsmuligheder og lavere effektivitet, men kan
dybest set også medføre, at rationalet bag det kommunale selvstyre udhules.
Stat, amter og kommuner samarbejder om de overordnede økonomi- og
velfærdsmålsætninger, men der er samtidig en arbejdsdeling mellem
myndighederne, som er en forudsætning for at opfylde målene og tackle
de kommende års udfordringer.
Amter og kommuner har ansvar for at opfylde borgernes retssikkerhed på
ydelser, og det skal ske med hensyntagen til god forvaltningsskik. Til gengæld bør der udvikles mest mulig metodefrihed i opgaveløsningen, så der
skabes gode rammer for nytænkning. Samspillet mellem medier og politikere kan i nogle tilfælde trække i modsat retning, idet mediernes fokusering på enkeltstående eksempler kan foranledige politiske krav om standardisering og kontrol.
I regeringens frihedsbrev til kommunerne lægges der op til, at kommunerne skal have større fleksibilitet og flere handlemuligheder i deres opgaveløsninger, og at man samtidig skal fjerne unødige barrierer.
Da kommunerne i de kommende år skal gennemføre en stram udgiftspolitik, hvis regeringens økonomiske mål skal opfyldes, er det centralt, at
kommunerne i deres opgaveløsning har få detailbindinger i organisering
og arbejdsprocesser, så der er mulighed for nytænkning og alternative
løsninger.
Det er dog samtidig en afgørende forudsætning for arbejdsdelingen mellem stat, amter og kommuner, at borgerne får den service de har krav på i
henhold til lovgivningen, og at de har medindflydelse og derigennem kan
påvirke indhold og kvalitet i ydelserne.
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Disse hensyn peger i retning af, at man som hovedregel bør undlade at
regulere navnlig organisering og administrative arbejdsprocesser på serviceområder, selvom der kan være enkelte tilfælde, hvor denne form for
regulering er begrundet, herunder fordi kvaliteten af den givne ydelse ikke
kan ses isoleret fra forhold, der vedrører processen.
Det er generelt en mulighed at fokusere mindre på indholdsmæssige og
processuelle krav og specifikationer i styringen af de amtslige og kommunale servicetilbud, og i stedet fokusere mere på resultatmål i form af kvalitet og effektivitet, uden at dette sker på bekostning af hensynet til borgerens retssikkerhed og medindflydelse eller hensynet til visse kvalitetsstandarder for de lokale løsninger.
En ændring af styringen fra indholdskrav og processuelle krav til styring
på de faktiske resultater i forhold til kvalitet og effektivitet vil i givet fald
være en væsentlig fælles udfordring for stat, amter og kommuner.
3.5. Øvrige udfordringer
Udover de nævnte udfordringer skærper en række andre forhold og tendenser kravene til amterne og kommunerne i de kommende år.
Det drejer sig om dels den vanskelige rekrutteringssituation i de kommende år, dels kravet om øget frit valg mellem forskellige servicetilbud.

Vanskeligere rekrutteringsvilkår
Regeringens økonomisk-politiske målsætninger frem mod 2010 indebærer en årlig stigning i den offentlige beskæftigelse på ca. 3-4.000 personer,
jf. kapitel 2. Det skal dog ses i lyset af, at der er forudsat en øget udlicitering og dermed en vis forskydning i retning af offentligt forbrug af varer
og tjenester fra den private sektor.
Sammenholdt med væksten i den offentlige beskæftigelse i de senere år er
der tale om en væsentlig opbremsning, selvom der fortsat er plads til en
pæn vækst. Til sammenligning gennemfører staten væsentlige personalereduktioner i årene frem til 2005.
Behovet for en opbremsning i den offentlige sektors personalevækst skal
ses i sammenhæng med, at rekrutteringssituationen for den offentlige
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sektor over en årrække har været vanskelig, og at denne udvikling må
ventes at fortsætte fremover. Det skyldes navnlig, at andelen af ældre
medarbejdere i udgangspunktet er højere i den offentlige sektor end i den
private sektor.
Det gælder navnlig andelen af personer omkring 50 år, som henover de
næste 5-10 år vil være omfattet af de aldersgrupper, hvor omfanget af
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet stiger stærkt, jf. figur 3.5.
Figur 3.5. Aldersfordeling i den offentlige hhv. den private
sektor, 1997
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Kilde: Danmarks Statistik.

Det stiller krav til dels, at den offentlige sektor fremover formår tiltrække
en større andel af både unge, som er nye på arbejdsmarkedet, og allerede
beskæftigede, som skifter job, dels en aktiv seniorpolitik, som kan bidrage
til at udskyde den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for de offentligt
ansatte. At gøre det mere attraktivt at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem bedre og mere fleksible vilkår for de ældre medarbejdere, er en stor og vigtig fælles opgave for stat, amter og kommuner.
Samtidig er det vigtigt, at rekrutteringsindsatsen i højere grad omfatter
personer, der hidtil har haft svært ved at finde fodfæste på arbejds60
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markedet, idet en stor del af tilgangen til arbejdsstyrken skal komme fra
en nedgang i antallet af personer på overførselsindkomst, jf. kapitel 4.
Arbejdsmarkedsindsatsen er således en forudsætning både for råderummet, og for at kommuner og amter kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Det indebærer blandt andet, at der bør arbejdes målrettet mod
at gøre både offentlige og private arbejdspladser mere rummelige overfor
unge og ældre medarbejdere, der udfra forskellige hensyn ønsker mere
fleksible arbejdsvilkår, men også overfor personer med begrænsninger i
arbejdsevnen samt personer med en anden etnisk baggrund end dansk,
herunder personer som i udgangspunktet kan have begrænsede danskkundskaber.
Det er helt afgørende, at den vanskelige rekrutteringssituation ikke resulterer i øget lønkonkurrence med den private sektor, selvom mulighederne
for dette i højere grad end tidligere er til stede med den større fleksibilitet
i de nye lønsystemer. Øget lønkonkurrence vil således svække mulighederne for forbedringer af den offentlige service til gavn for borgerne. På
samme måde bør det undgås at konkurrere på andre forhold, der indebærer et udgiftspres i begge sektorer.

Kvalitet i servicetilbud og højere grad af frit valg
Det er en central målsætning for regeringen, at borgerne i højere grad skal
have mulighed for at vælge frit mellem forskellige servicetilbud.
Frihed til selv at vælge mellem offentlige servicetilbud har som udgangspunkt, at den enkelte borger selv kan og skal afgøre, hvilke tilbud der er
bedst for ham eller hende.
Det frie valg vil samtidig indebære, at der fra den offentlige sektors side
fokuseres på borgernes ønsker og behov i en sund konkurrence om at
tilbyde den bedst mulige kvalitet og velfærd for pengene.
Det vil endvidere indebære et øget pres for synlighed omkring kvaliteten
af de offentlige servicetilbud og omkring de politiske prioriteringer.
På den baggrund må stat, amter og kommuner i de kommende år samarbejde om udvikling af både kvalitet og valgmulighed i den offentlige velfærdsservice.
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Udgangspunktet bør især være, at man prioriterer indsatsen for at øge den
oplevede kvalitet hos brugerne af offentlig velfærdsservice. Dette kan især
ske ved, at amter og kommuner tilbyder valgmuligheder, information der
muliggør sammenligning og ligeledes dialog med brugerne.
Stat, amter og kommuner skal samarbejde om de overordnede mål for
valgfrihed, information og dialog, men i forlængelse af målene om at reducere indsatsen for den processuelle detailregulering af kommunerne, er
det et mål, at kommunerne skal have størst mulige frihedsgrader i den
organisatoriske tilrettelæggelse af udviklingen af kvalitet i velfærdsservice,
og at de konkrete løsninger vedrørende valgmuligheder, information og
dialog med borgerne fastlægges decentralt.
Det frie valg kan principielt være et valg mellem forskellige offentlige
tilbud (f.eks. forskellige offentlige sygehuse), mellem offentlige og private
tilbud (f.eks. hjemmehjælp) eller mellem forskellige private tilbud (ved
private markeder for velfærdsydelser).
Regeringen lægger vægt på at udstrække det frie valg og fremme nytænkningen gennem en højere grad af inddragelse af private virksomheder,
frivillige organisationer mv. i løsningen af de opgaver, der traditionelt har
været monopoliseret i offentligt regi.
En større udstrækning af frit valg for den enkelte rummer en række fordele, men indebærer også en udfordring i forhold til styringen i amter og
kommuner.
Frit valg mellem offentlige tilbud henover for eksempel kommunegrænser
kan give anledning til skævheder i forholdet mellem skattebyrde og service, som er en central del af grundlaget for det kommunale selvstyre. Det
kan samtidig vanskeliggøre udgiftsstyringen i amter og kommuner.
Brugerne har – alt andet lige – en tilskyndelse til at søge derhen, hvor de
bedste tilbud findes. Det kan betyde, at borgerne i de kommuner, der har
valgt et relativt lavt serviceniveau og en lav skatteprocent risikerer at skulle
finansiere et højere serviceniveau for borgere, der vælger at udnytte servicetilbud i en anden kommune med et højere serviceniveau (pengene
følger borgeren) – medmindre borgerne selv finansierer en eventuel forskel i omkostningerne.
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Frit valg på tværs af kommunegrænser kan således principielt trække i
retning af harmonisering af serviceniveauet, hvor de kommuner, der har
de laveste servicestandarder, vil tilnærme serviceniveauet til de kommuner, der har den bedste service.
En sådan harmoniseringstendens kan i sig selv være udgiftsdrivende og vil
stride mod regeringens målsætninger om at sikre de rette betingelser for,
at forholdet mellem service og skat er genstand for en reel lokalpolitiske
prioritering.
Frit valg mellem forskellige offentlige servicetilbud kan endvidere principielt indebære en risiko for, at rammestyringen af udgifterne vanskeliggøres, og at det bliver vanskeligere at udnytte den samlede kapacitet optimalt.
Endelig kan frit valg i nogle situationer være særlig udfordrende for de
mindre kommuner i tyndt befolkede områder, hvor konkurrencevilkårene
i forhold til større kommuner kan være vanskelige. Dette skal dog ses i
lyset af, at erfaringer viser, at borgerne helt overvejende foretrækker tilbud, der ligger tæt på deres bopæl.
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4

Kapitel
Flere i arbejde

4.1. Indledning og sammenfatning
Målsætningen om at øge beskæftigelsen med 87.000 personer er en central forudsætning for vækstrammen for det offentlige forbrug frem mod
2010.
Hvis beskæftigelsesmålet ikke realiseres, vil det være nødvendigt at nedjustere vækstrammerne markant. F.eks. betyder en beskæftigelsesstigning,
der er 50.000 personer mindre alt andet lige, at den gennemsnitlige
vækstramme for det offentlige forbrug i perioden 2004-2010 skal nedjusteres fra op til ca. 0,7 pct. i gennemsnit til op til ca. 0,2 pct. i gennemsnit.
Regeringen fremlægger på den baggrund til efteråret en handlingsplan for
at sikre, at der kommer flere i arbejde.
Ledigheden blandt navnlig dagpengeberettigede ledige er faldet igennem
en årrække og er aktuelt historisk lav. Det betyder, at indsatsen ikke
mindst må rette sig mod grupper, hvoraf nogle kan have lidt dårligere
forudsætninger for at opnå og bevare ustøttet beskæftigelse. Det drejer sig
bl.a. om kontanthjælpsmodtagere, herunder flygtninge og indvandrere,
sygedagpengemodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse samt
personer, der står foran førtidspension.
Disse grupper er alle omfattet af kommunernes indsats. Opfyldelsen af
regeringens målsætninger vedrørende en øget beskæftigelse vil derfor i høj
grad afhænge af de resultater, kommunerne er i stand til at skabe i samarbejde med de øvrige aktører på arbejdsmarkedet. Regeringens handlingsplan for flere i arbejde vil understøtte kommunernes indsats, men der kan
allerede inden for de nuværende rammer gøres meget.
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Der er i dag betydelige forskelle på andelen af overførselsmodtagere og på
beskæftigelsesfrekvensen i de enkelte kommuner. Det indikerer, at der er
et beskæftigelsesmæssigt potentiale ved en mere effektiv indsats i en del
kommuner. Samtidig er der selv i de kommuner, der allerede i dag har en
relativt høj beskæftigelsesfrekvens, formentlig et potentiale for en yderligere øget erhvervsdeltagelse.
Nogle kommuner er dog særligt vanskeligt stillet i forhold til den arbejdsmarkedsrettede indsats på grund af stagnerende erhvervsudvikling.
Der er således forskel i kommunernes aktiveringsmuligheder som følge af
forskelle i den lokale erhvervsstruktur.
Indfrielsen af potentialet stiller krav om en målrettet indsats i alle kommuner med fokus på at sikre overførselsmodtagere den hurtigst mulige vej
i ordinær beskæftigelse. Det er i den forbindelse en præmis, at staten gennem en fortsat aktiv økonomisk politik med fokus på at konsolidere de
gode konjunkturer, formår at tilvejebringe et godt grundlag for beskæftigelsespolitikken. Det er også væsentligt, at der på såvel det offentlige som
det private arbejdsmarked er forståelse for, at der er brug for – og skal
være plads til – at grupper, som i dag har vanskeligt ved at finde beskæftigelse, kommer ind på arbejdsmarkedet.
Udover at være afgørende for størrelsen af det samlede offentlige råderum
vil en stærk beskæftigelsesindsats, hvor det lykkes at få flere i arbejde, indebære en styrkelse af råderummet i den enkelte kommune. Regneeksempler viser, at kommunerne kan udvide deres eget råderum betragteligt
gennem en stærk arbejdsmarkedsindsats for bl.a. kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og indvandrere, personer på ledighedsydelse samt sygedagpengemodtagere.
Nærværende kapitel diskuterer først det samlede krav til en øget beskæftigelse og de persongrupper, der navnlig må forudsættes at bidrage hertil
(afsnit 4.2.). Dernæst diskuteres den aktuelle kommunale indsats (afsnit
4.3.) og endelig vises, at et bidrag fra kommunerne til at indfri beskæftigelsesmålsætning ikke blot udvider det samlede offentlige råderum, men
samtidig udvider de økonomiske rammer for de kommuner, der i særlig
grad bidrager hertil (afsnit 4.4.).
I bilag 3 foretages en sammenlignende analyse (benchmarking) af kommunernes arbejdsmarkedsrettede indsats.
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4.2. Krav om øget erhvervsdeltagelse
Det er en central målsætning og en helt afgørende forudsætning for de
angivne vækstrammer for det offentlige forbrug frem mod 2010, at beskæftigelsen stiger med 87.000 personer i perioden 2000-2010, jf. kapitel
2.
Flere i arbejde bidrager på den ene side til at reducere udgifterne til overførselsindkomster og på den anden til at øge skatteindtægterne for stat,
amter og kommuner. Der er således en meget direkte kobling mellem den
samlede erhvervsdeltagelse og råderummet for de offentlige finanser. Hvis
beskæftigelsesmålsætningen ikke realiseres, vil det således være nødvendigt
at justere rammerne for væksten i det offentlige forbrug.
Det er lagt til grund, at beskæftigelsesfremgangen sikres gennem dels en
yderligere reduktion af strukturledigheden svarende til ca. 20.000 personer, dels en stigning i arbejdsstyrken på ca. 66.000 personer.
Med et negativt demografisk arbejdsstyrkebidrag af nogenlunde samme
størrelsesorden er kravet til en øget erhvervsdeltagelse på ca. 132.000 personer frem mod 2010. Heraf ventes en stigning på ca. 82.000 personer at
følge af allerede gennemførte initiativer, herunder navnlig i relation til
dels en senere tilbagetrækningsalder, dels – og i særdeleshed – en mindsket tilgang til førtidspension, jf. tabel 4.1.
Tabel 4.1. Dekomponering af beskæftigelseskravet fra mod 2010
1.000 personer
Krav til øget beskæftigelse
Forudsat bidrag fra mindsket ledighed
Herefter:
Krav om øget arbejdsstyrke
Krav som følge af et negativt demografisk bidrag til arbejdsstyrken
Samlet krav om arbejdsstyrkebidrag fra stigende erhvervsfrekvenser
Bidrag fra allerede gennemførte initiativer
Heraf:
- overgangsydelse
- efterløn
- førtidspension
Krav om yderligere bidrag fra stigende erhvervsfrekvenser
Samlet krav til lavere ledighed og øget arbejdsstyrke ved nye initiativer

2000-2010
87
20
66
66
132
82
26
8
48
50
70
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Dermed udestår den meget væsentlige og helt centrale udfordring, at erhvervsdeltagelsen skal øges med ca. 50.000 personer udover det forudsatte
bidrag fra allerede gennemførte ændringer, mens strukturledigheden samtidig skal reduceres med ca. 20.000 personer frem mod 2010.
I den forbindelse skal understreges, at det forudsatte bidrag fra allerede
gennemførte ændringer ikke blot kommer af sig selv. Det er således vigtigt, at både staten og kommunerne arbejder målrettet for at sikre, at de
forskydninger i forhold til tilbagetrækningsalder mv., der er forudsat i
lovændringerne om efterløn og førtidspension, faktisk realiseres. Hvis
dette ikke bliver tilfældet, øges kravene til stigende erhvervsfrekvenser fra
nye tiltag mv. yderligere.
Omfanget af ledige dagpengemodtagere er nedbragt meget betydeligt
gennem de seneste knap ti år, ligesom de arbejdsmarkedsrettede tilbagetrækningsordninger er strammet op med afskaffelsen af overgangsydelsen
og med efterlønsreformen fra efteråret 1998. Dermed er det nødvendigt,
at bidrag til en øget erhvervsdeltagelse i stort omfang kommer fra grupper, der i dag er omfattet af en kommunal indsats.
Den meget ambitiøse beskæftigelsesmålsætning forudsætter, at det lykkes
stort set alle kommuner at få væsentligt flere i arbejde. Det er i den forbindelse en præmis, at staten gennem en fortsat aktiv økonomisk politik
med fokus på at konsolidere de gode konjunkturer, formår at tilvejebringe
et godt grundlag.
4.3. Den kommunale indsats
En stor del af indsatsen for at få flere i arbejde er forankret lokalt i et samspil mellem kommunen og de lokale aktører. Kommunerne varetager
indsatsen for en stor del af modtagerne af overførselsindkomster i Danmark, herunder navnlig grupper, som har en relativt svag tilknytning til
arbejdsmarkedet i dag, og som vurderes at have et potentiale i relation til
en øget erhvervsdeltagelse.
Det gælder navnlig kontanthjælpsmodtagere, herunder indvandrere og
flygtninge, revalidender, sygedagpengemodtagere samt personer på ledighedsydelse, jf. boks 4.1.
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Boks 4.1. Centrale grupper med potentiale for øget erhvervsdeltagelse
•
•
•
•

Kontanthjælpsmodtagere, herunder indvandrere og flygtninge
Revalidender
Sygedagpengemodtagere
Personer på ledighedsydelse

Der er i de kommende år behov for en effektiv indsats for at integrere
disse grupper på arbejdsmarkedet og mindske nytilgangen til de forskellige foranstaltninger ved at understøtte fastholdelse af allerede beskæftigede
på arbejdsmarkedet.
På tværs af kommuner er der en betydelig variation i andelen af overførselsmodtagere i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder, jf.
figur 4.1a. Det gælder såvel andelen på midlertidige ydelser som andelen
af førtidspensionister. Det afspejler, at der eksisterer en betydelig variation
i andelen af personer i den erhvervsaktive alder, der er i beskæftigelse –
beskæftigelsesfrekvensen, jf. figur 4.1b.
Samvariationen mellem antallet af førtidspensionister og modtagere af
midlertidige ydelser tyder i øvrigt ikke på, at de to typer af ydelser substituerer hinanden, men snarere, at der i nogen grad kan være sammenfald
mellem faktorer, der giver anledning til et stort antal førtidspensionister
henholdsvis et stort antal modtagere af midlertidige ydelser.
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Figur 4.1a. Overførselsmodtagere i for- Figur 4.1b. Sammenhæng mellem andelen
hold til befolkningen i den erhvervsaktive af overførselsmodtagere og beskæftigelalder i kommunerne
sesfrekvens i kommunerne
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Anm.: Figur 4.1a.: Andel på midlertidige ydelser omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer i kommunal aktivering, revalidender og sygedagpengemodtagere. Figur
4.1b.: Andel overførselsmodtagere omfatter ovennævnte samt førtidspensionister.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den betydelige variation i beskæftigelsesfrekvenserne antyder umiddelbart, at der i mange kommuner eksisterer et potentiale for at kunne tilvejebringe et øget råderum ved at få flere i arbejde.
Hvis beskæftigelsesfrekvensen for eksempel øges med gennemsnitligt 4
pct.enheder i den lavest placerede halvdel af kommunerne, vil dette i sig
selv øge beskæftigelsen med ca. 95.000 personer.
Potentialet for en mere effektiv beskæftigelsesrettet indsats i kommunerne
understreges samtidig af store forskelle mellem kommuner i andelen af
langvarige kontanthjælpsmodtagere i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive alder – også når der korrigeres for forskelle i strukturelle forhold som f.eks. den overordnede beskæftigelsessituation, jf. boks 4.2. og
4.3.
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Boks 4.2. Benchmarking af kommunernes aktive indsats (regressionsmodel)
Der er betydelig kommunal variation i andelen af overførselsmodtagere, herunder langvarige kontanthjælpsmodtagere. Udgangspunktet er dog vidt forskelligt på tværs af
kommuner som følge af forskelle i de strukturelle forhold, herunder forskelle i indbyggertal, befolkningssammensætning (uddannelse, alder, civilstand og oprindelsesland),
den generelle beskæftigelsessituation, mv. Der kan korrigeres herfor ved anvendelse af
lineær regression, jf. bilag 3.
Selv efter korrektion for sådanne forhold er der dog betydelig variation i den faktiske i
forhold til den forventede andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere i kommunerne,
jf. figur a. Selvom det i nogen grad er usikkert, i hvilket omfang forskelle imellem
kommunerne kan tilskrives den aktive indsats, er det bemærkelsesværdigt, at der blandt
kommuner med relativt høje aktiverings- og revalideringsgrader samtidig er en overvægt
af kommuner med færre langvarige kontanthjælpsmodtagere end forventet, jf. figur b.
Figur a. Forskel mellem den faktiske og Figur b. Sammenhængen mellem aktiden forventede andel af langvarige kon- veringsgrad og forskel mellem faktisk og
tanthjælpsmodtagere
forventet værdi, jf. figur a.
Forskel mellem faktisk og forventet andel af langvarige kontanthj.modt., pct.
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Anm.: Gennemsnittet for kommunerne i figur a. er uvægtet og dermed mindre end
landsgennemsnittet, idet det fortrinsvist er store kommuner de har en høj andel
af langvarige kontanthjælpsmodtagere.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Boks 4.3. Benchmarking af kommunernes aktive indsats (klyngeanalyse)
Et alternativ til regressionsmodellen er at opdele kommunerne i en række mere homogene delgrupper. Det er valgt at inddele kommunerne i otte grupper ved hjælp af
en såkaldt ”klynge-analyse”, jf. tabel c.
Tabel c. Andele af kontanthjælpsmodtagere, herunder spredning mellem kommuner inde
for 8 klynger
Klynger
Gennemsnitlig
Min – Max
Antal
andel af langvarige andel af lang- kommuner
kontanthjælpsvarige konmodtagere
tanthjælpsmodtagere
Kommuner med større byer
3,7
1,9 – 5,4
30
Kommuner i Kbh-omr. med
gennemsnitlige vilkår
3,2
2,1 – 4,1
6
Kommuner i Kbh-omr. med
mange indvandrere
5,7
5,2 – 6,2
2
Omegnskommuner med relativt gunstige vilkår
1,4
0,6 – 2,9
20
Små kommuner med relativt
gunstige vilkår
1,6
0,5 – 7,2
103
Øvrige kommuner med relativt gunstige vilkår
1,5
0,7 – 4,2
32
Kommuner med mindre gunstige vilkår
2,6
1,4 – 9,2
78
Odense, Ålborg og Århus
4,8
3,5 – 5,4
3
Anm.: København er ikke inddraget i klyngeopdelingen.
Inddelingen tager afsæt i de samme strukturelle forhold, som indgår i regressionsanalysen. Inden for hver klynge kan der konstateres en betydelig spredning i andelen af
langvarige kontanthjælpsmodtagere, hvilket antyder at der selv blandt forholdsvis
sammenlignelige kommuner er store forskelle. Det bemærkes dog, at kommuner i de
enkelte klynger ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt homogene.

Det er ikke givet, at den aktuelle andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere er det bedste mål i forhold at vurdere kommunernes aktive indsats.
Det er således sandsynligt, at nogle af de kommuner, der stadig har en
forholdsvis høj andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere, allerede har
sat fokus på den aktive indsats og opnået positive resultater. Omvendt er
andelen langvarige overførselsmodtagere formentlig et godt mål for indsatsen i et længere perspektiv.
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På trods af forbeholdene synes der dog at være et rimeligt grundlag for at
konkludere, at der er forskel på effektiviteten af kommunernes indsats i
forhold til at nedbringe andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere, og
dermed også at der er et forbedringspotentiale.
Der er imidlertid ikke tvivl om, at opgaven er krævende for kommunerne.
I de grupper, der har et potentiale for øget erhvervsdeltagelse, findes samtidig en del personer med problemer udover ledighed. Omvendt er beskæftigelseskravet ikke nødvendigvis et krav om, at et tilsvarende antal
personer overgår fra at være overførselsmodtagere på fuld tid til at være
fuldtidsbeskæftigede, men snarere om at reducere de gennemsnitlige perioder på overførselsindkomst, herunder ikke mindst gennem begrænsning
af de langvarige overførselsperioder.
Således vil selv en relativt beskeden reduktion af de gennemsnitlige perioder på overførselsindkomst yde et væsentligt bidrag til at indfri beskæftigelsesmålsætningen. F.eks. modtager ca. 255.000 personer årligt kontanthjælp, kommunal aktivering eller revalidering i større eller mindre udstrækning. Hvis den gennemsnitlige varighed af forløbene reduceres med
blot 3 uger, vil dette i sig selv indebære, at erhvervsdeltagelsen øges med i
størrelsesordenen 15.000 fuldtidspersoner.
Samtidig kan der være enkeltkommuner med ekstraordinært vanskelige
rammebetingelser for beskæftigelsesindsatsen.
Indsatsen for højere beskæftigelse bør generelt tage afsæt i en god tilrettelæggelse med fokus på den hurtigst mulige vej tilbage til ordinær beskæftigelse. Dette omfatter blandt andet en grundig visitation (hvem har behov for et aktivt tilbud) og et effektivt redskabsvalg (hvad er bedst i forhold til arbejdsmarkedets behov og den lediges forudsætninger), jf. boks
4.4.
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Boks 4.4. Centrale overvejelser vedr. visitering og redskabsvalg
Visiteringen er central
De kommunale overførselsmodtagere visiteres som enten direkte arbejdsmarkedsparate eller ikke direkte arbejdsmarkedsparate. Det er centralt, at visiteringen til disse
overordnede grupper og til den videre indsats fungerer. Det er i den sammenhæng
betænkeligt, at andelen af kontanthjælpsmodtagere, som er tilmeldt AF varierer fra 5
pct. til 65 pct. i kommunerne.
Sigtet er ustøttet beskæftigelse
For begge grupper er sigtet med indsatsen at opnå ustøttet beskæftigelse. Også for
personer med nedsat arbejdsevne er arbejdsmarkedsintegration målet, om end støttede
job, herunder fleksjob, kan være nødvendige for disse. Dette vil være at foretrække
frem for førtidspension.
Sammensatte effekter af aktivering for navnlig de arbejdsmarkedsparate
De arbejdsmarkedsparate vil i mange tilfælde være i stand til at opnå ustøttet beskæftigelse uden aktiveringstilbud mv. Udsigten til et aktiveringsforløb kan dog i mange
tilfælde virke ansporende på motivationen for aktiv jobsøgning. Omvendt kan aktiveringsforløb også medvirke til at udskyde tilbagevenden til ordinære beskæftigelse gennem mindsket aktiv jobsøgning.
Redskabsvalget afgørende for effekterne af aktivering
For de ikke arbejdsmarkedsparate vil det rette tilbud kunne forberede eller initiere en
hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det rette tilbud kan være med til at øge
beskæftigelsesmulighederne for den enkelte, men samtidig kan mange tilbud have så
ringe effekt, at de langt fra er omkostningseffektive; hvilket i nogle tilfælde kan skyldes, at det pågældende forløb ikke har et direkte beskæftigelsessigte. Det er derfor
vigtigt, at kommunerne er omhyggelige med valget af aktiveringsredskaber.

En vellykket arbejdsmarkedsindsats er således afhængig af en aktiv kommunal indsats, som er tilpasset de forskellige behov hos forskellige målgrupper og personer. Et stærkt fokus på arbejdsmarkedet vil ofte være en
forudsætning for en effektiv indsats, der sikrer hurtig overgang eller tilbagevenden til beskæftigelse.
En stærk arbejdsmarkedsrettet indsats forudsætter aktiv deltagelse fra og
samarbejde med en række relevante samarbejdspartnere, herunder ikke
mindst erhvervslivet og AF, jf. boks 4.5.

74

Kapitel 4 – Flere i arbejde

Boks 4.5. Mulige elementer i en arbejdsmarkedsrettet aktiv indsats
•
•
•
•
•

•
•

Øget orientering mod – særligt det private – arbejdsmarked med målrettet virksomhedsopsøgende arbejde og aktiv reduktion af barrierer for virksomhederne i
kommunale procedurer, dokumentationskrav mv.
Samspil med relevante samarbejdsparter, herunder virksomheder, AF, arbejdsmarkedets parter og andre eksterne parter (f.eks. læger).
Fokusering på jobsøgnings- og formidling. Aktivering er ikke et mål i sig selv, og
de mest arbejdsmarkedsrettede tilbud bør så vidt muligt prioriteres højest.
Én indgang for virksomhederne til kommunen og brede kompetencer hos virksomhedskonsulenterne. Mange kommuner anvender formidlingsenheder som et
samlingspunkt for den virksomhedsrettede indsats.
Faste samarbejdsaftaler, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed for
kontanthjælpsmodtagere (praktikforløb, jobtræning) og revalidender (arbejdsprøvning, revalideringsforløb) som led i at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Tæt og løbende opfølgning i forhold til den aktiverede og virksomheden i forbindelse med jobtræning mv.
Udlicitering af dele af formidlingsindsatsen, herunder med organisatorisk adskillelse af funktioner vedr. aktivering og formidling fra den øvrige social- og arbejdsmarkedsforvaltning.

Ovenstående vedrører i særlig grad egentlig aktivering, det vil sige forløb
for kontanthjælpsmodtagere, indvandrere og flygtninge samt revalidender.
Opfølgning på sygdom er formentlig et særskilt område med stort beskæftigelsespotentiale. De store omkostninger ved sygdom og de generelt gode
muligheder for at påvirke omfanget af sygdom understreger behov et for
en grundig opfølgning, jf. boks 4.6.
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Boks 4.6. Opfølgning påsygeforl øb
Kommuner har pligt til at følge op på sygefravær senest 8 uger efter 1. sygedag og herefter hver 8. uge. Det understøtter indsatsen for en hurtig tilbagevenden på den sygemeldtes arbejdsplads. Opfølgningen sker i et samspil med den sygemeldte og inddrager også
læger, hospitaler, revalideringsinstitutioner, virksomheder, faglige organisationer og AF.
Formidlingscenter Århus' Pilotundersøgelse af sygedagpengeforløb med særlig fokus på
ventetider og den socialfaglige opfølgnings betydning for fraværsperioden, April 2001,
viser, at opfølgning inden 8 uger halverer risikoen for sygefravær på mere end 52 uger.
Det svarer til kommunernes egen oplevelse, jf. figur a. Vigtigheden af en tidlig opfølgning understreges også af, at 30 pct. af de, der har sygeforløb på mere end 55 uger,
overgår til førtidspension, jf. figur b.
Figur a. Kommunernes vurdering af be- Figur b. Andel af sygedagpengemodtagetydningen af tidlig opfølgning på syge- re der overgik til førtidspension i 2000
forløb i relation til tilbagevenden til fordelt efter varighed på sygedagpenge
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Anm.: Der er tale om et uvægtet gennem Kilde: Danmarks Statistik.
snit af vurderinger for en række
lidelser.
Kilde: Den Sociale Ankestyrelse.
Der kan være mulighed for at forbedre samspillet mellem navnlig kommuner og virksomheder, f.eks. gennem aftaler om en fast kontaktkommune for større virksomheder
med medarbejdere fra flere kommuner eller om ensartede procedurer mv. på tværs af
kommuner.
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4.4. Flere i arbejde øger det kommunale råderum
Den kommunale indsats for at få flere i arbejde er afgørende for mulighederne for at indfri regeringens beskæftigelsesmålsætning frem mod 2010.
Det er nødvendigt, at alle kommuner bidrager hertil.
Samtidig vil kommuner, der formår dette bedre end gennemsnittet, tilvejebringe et større økonomisk råderum for sig selv og dermed flere ressourcer til de kommunale serviceområder eller mulighed for at sænke skatterne.
De fleste aktiveringsredskaber er – navnlig for enlige – kun i begrænset
omfang umiddelbart mere udgiftskrævende for kommunerne end passiv
forsørgelse, jf. figur 4.2a. og 4.2b. Det er dog vigtigt at vælge de konkrete
redskaber med omhu set i lyset af forskelle i effekter og risiko for fastholdelse, jf. ovenfor.
Figur 4.2a. Årlig kommunal nettoudgift Figur 4.2b. Årlig kommunal nettoudgift
for en enlig uden børn ved aktive foran- for en gift med 1 barn ved aktive foranstaltninger hhv. passive ydelser
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Anm. Nettoudgiften er opgjort som gennemsnitskommunens bruttoydelse fratrukket
statslig refusion, men tillagt kommunale udgifter til visiterede tillægsydelser som
boligstøtte, varmetillæg og friplads i daginstitution. Endelig er de gennemsnitlige
driftsomkostninger mv. tillagt. Skatteprovenuet ved de enkelte foranstaltninger er
ikke modregnet. For førtidspension er omkostningen vist efter de nye regler, som
vil gælde for alle nye førtidspensionister fra og med 1. januar 2003.
Kilde: Socialministeriet og egne beregninger.

For så vidt angår førtidspensionister er de passive udgifter væsentligt højere end udgifterne til aktivering, herunder både for enlige og gifte, hvilket
øger tilskyndelsen til at yde en aktiv indsats. Det skyldes bl.a. refusionsnedsættelserne i de senere år, som har bidraget til at øge kommunernes
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finansieringsandel for en række passiv ydelser, herunder førtidspension, jf.
boks 4.7.
Boks 4.7. De seneste års refusioner
Refusionerne på de kommunale overførsler er blevet tilpasset, så den økonomiske gevinst ved en arbejdsmarkedsrettet indsats er øget:
•
Refusionen for førtidspension (nytilkendelser) blev nedsat i 1992 fra 100 til 50
pct. og igen i 1999 til 35 pct.
•
Kommunerne finansierer nu alle udgifter til sygedagpenge ud over 52 uger.
Refusionen for sygedagpenge fra 5. til 8. uge er nedsat fra 100 til 50 pct.
•
Refusionen for fleksjob er nedsat fra 100 til 65 pct. og refusionen af ledighedsydelse er sat op fra 0 til 35 pct.
•
Refusionen af overførsler til nyankomne flygtninge er reduceret fra 100 til 75 pct.
•
Refusionen for forsørgelsesydelser ved virksomhedsrevalidering er sat op fra 50 til
65 pct.

Hvis alternativet til aktivering er førtidspension, er der således i praksis
ingen effektkrav forbundet med aktiveringen, og kommunerne har en
meget stor økonomisk tilskyndelse til at igangsætte et afklarende og forebyggende forløb for de pågældende personer.
Kravene til effekten af aktivering er samlet set forholdsvis begrænsede, for
at aktivering kan være en god forretning for kommunerne. Der er således
meget betydelige gevinster for den enkelte kommune ved en effektiv indsats for at øge beskæftigelsen og mindske antallet af personer på overførselsindkomst, jf. regneeksemplerne i boks 4.8.
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Boks 4.8. Regneeksempler påmulige budgetforbedringer
Den enkelte kommune vil kunne opnå en væsentlig besparelse ved at få flere i arbejde.
Det skyldes dels refusionsreglerne, dels at budgetgarantien påvirker råderummet for
kommunerne under ét, mens den enkelte kommune kun påvirkes i minimalt omfang.
Der er væsentlige budgetforbedringer forbundet med at få flere i arbejde for den enkelte
kommune, jf. tabel a.
Tabel a. Kommunal budgetforbedring pr. 100 overførselsmodtagere, der kommer i
beskæftigelse – efter refusion og udligning
Kontanthjælp
ca. 5 mio. kr.
Sygedagpenge
ca. 7 mio. kr.
Førtidspension
ca. 5 mio. kr.

Sammenhængen mellem råderum og beskæftigelsesindsats afspejles også i,
at kommuner med et relativt lavt skattetryk og/eller med et relativt højt
serviceniveau pr. skattekrone samtidig generelt er kommuner med en lav
andel af overførselsmodtagere, om end årsagssammenhængen ikke er givet, jf. figur 4.3a. og 4.3b.
Figur 4.3a. Andelen af overførselsmod- Figur 4.3b. Andelen af overførselsmodtagere og skattetryk, 2000
tagere og indeks for serviceniveau/skattetryk, 2000
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Kilde: Danmarks Statistik, Indenrigsministeriet og egne beregninger.

I den enkelte kommune er en højere erhvervsdeltagelse derfor en afgørende forudsætning for at kunne fastholde og forbedre såvel det generelle som
det kommunale serviceniveau, når det demografiske udgiftspres sætter ind.
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5

Kapitel
Tværgående redskaber til at imødegå udforudfordringerne

5.1. Indledning og sammenfatning
Der er på en række områder muligheder for at imødegå de udfordringer
som kommuner og amter står overfor i de kommende år. Det kan således
ske gennem dels en målrettet styring og prioritering af indsatsen, dels
konkrete initiativer, som kan bidrage til at øge råderummet for de enkelte
amter og kommuner og effektivisere opgaveudførelsen.
Det er helt centralt for mulighederne, at den overordnede og tværgående
styring og prioritering i amter og kommuner fungerer bedst muligt, så de
samlede amtslige og kommunale udgifter tilpasses de overordnede rammer for udviklingen og ikke knyttes snævert op på den underliggende
udvikling på de konkrete serviceområder. I den forbindelse er ikke mindst
tilrettelæggelsen af budget- og bevillingsprocessen central.
Selvom rammerne er stramme, er det således væsentligt, at det demografisk betingede udgiftspres i sig selv kun beslaglægger en mindre del af den
samlede ramme, selvom det demografiske pres i enkelte amter og kommuner kan være betydeligt.
Der er brug for en åben og målrettet styring og prioritering, som bl.a. kan
understøttes ved fastlæggelse af en budget- og bevillingsproces, der fokuseres på at styrke den tværgående koordinering og prioritering.
Prioritering kan indebære et element af fravalg. Det vil sige, at det politiske niveau i det enkelte amt og den enkelte kommune må vælge at tilbyde
nogle typer af service i et mindre omfang eller med en lavere ressourceanvendelse for at give plads til, at andre serviceydelser kan tilbydes i et større
omfang eller med anvendelse af flere ressourcer.
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I forhold til at sikre et maksimalt råderum for prioriteringerne er det væsentligt at udnytte potentialet i relation til de digitale teknologier, som
kan give et vigtigt bidrag til at fremme en bedre og mere tidssvarende
service for borgerne samtidig med, at arbejdsgange mv. rationaliseres. Det
skal i den forbindelse understreges, at fuld udnyttelse af de digitale muligheder fordrer god ledelse og mod til organisatoriske omlægninger mv.
Tilsvarende et det væsentligt at udnytte potentialerne forbundet med en
mere effektiv ressourceanvendelse generelt, herunder bl.a. gennem mindsket administrativt ressourceforbrug og øget anvendelse af udbud og udlicitering.
Der er samtidig på en række andre områder mulighed for at øge råderummet og holde det eventuelle udgiftspres på enkeltområder i ro. Det
gælder bl.a. i forhold til forebyggelse af lidelser mv., som på ældre- og
sundhedsområdet kunne være et vigtigt instrument i forhold til at reducere presset på sygehus- og medicinudgifterne på lidt længere sigt. Konkrete
effektiviseringsmuligheder på de enkelte delområder er beskrevet i sektorkapitlerne, jf. del II.
I nærværende kapitel diskuteres først amternes og kommunernes redskaber og muligheder i forbindelse med styringen og prioriteringen af indsatsen, herunder i relation til budget- og bevillingsprocessen (afsnit 5.2.).
Herefter diskuteres mulighederne for en bedre ressourceudnyttelse gennem dels digitalisering (afsnit 5.3.), dels effektivisering samt anvendelse af
udbud og udlicitering (afsnit 5.4.).
5.2. Bedre styring og prioritering
Det er en central politisk og administrativ opgave for amter og kommuner at styre og prioritere udgifter og aktiviteter, således at skattemidlerne
anvendes bedst muligt i forhold til borgernes behov og ønsker.
Styrings- og prioriteringskravet er særligt vigtigt i perioder med stramme
økonomiske rammer og/eller perioder med et væsentligt udgiftspres.
Prioritering kræver ofte et element af fravalg. Det vil sige at det politiske
niveau i det enkelte amt og den enkelte kommune må vælge at tilbyde
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nogle typer af service i et mindre omfang eller med en lavere ressourceanvendelse for at give plads til, at andre serviceydelser kan tilbydes i et større
omfang eller med anvendelse af flere ressourcer.
Etablering af en effektiv styring og prioritering har en række overordnede
forudsætninger, jf. boks 5.1.
Boks 5.1. Centrale forudsætninger for styring og prioritering
•
•
•

Erkendelse af styrings- og prioriteringsopgaven, det vil sige at det er en central politisk
opgave for amter og kommuner at foretage den nødvendige prioritering mellem
forskellige ønsker og behov.
Etablering af de nødvendige rammer for en effektiv økonomi- og aktivitetsstyring.
Der kan i mange amter og kommuner være behov for at gennemgå såvel den politiske som den administrative organisering og arbejdsdeling.
Kortlægning af de styringsmuligheder, der findes på forskellige områder. Selv for så
vidt angår de lovbundne overførselsområder er der reelt ofte ganske gode styringsvilkår.

Styringskravene i et amt eller en kommune vedrører flere forhold og
funktioner. Der findes ikke standardløsninger, som ukritisk kan anvendes
på tværs af amter og kommuner. De bedste løsninger afhænger af lokale
forhold, herunder størrelse, politisk kultur og kompetencer mv.
For alle amter og kommuner gælder dog, at der kan være behov for løbende at overveje den måde, man organiserer sig på og de beslutningsprocesser mv., der er styrende for udviklingen.
Det er vigtigt for alle amter og kommuner at være opmærksomme på
hensynet til tværgående prioritering, jf. boks 5.2.
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Boks 5.2. Prioritering og styring gennem tværgående koordinering
En høj grad af tværgående koordinering er afgørende for mulighederne for styring og
prioritering. En høj grad af tværgående koordinering:
•
Sikrer, at løsninger på enkeltområder tager afsæt i de samlede rammer og målsætninger, snarere end omvendt.
•
Modvirker tendenser til sektorisering, hvor prioriteringen inden for hver sektor
tilsammen er bestemmende for udviklingen.
•
Fordrer en organisation, der understøtter målet, blandt andet gennem sammenhæng mellem:
- Udvalgsstruktur
- Administrativ struktur
- Budget- og bevillingsproces

Siden slutningen af 80’erne er der foretaget en række ændringer i den
kommunale styrelseslovgivning, der har givet kommunerne yderligere
muligheder for at eksperimentere med den kommunale organisation. Der
er således i dag meget vide frihedsgrader i forhold til organiseringen og
styringen i amter og kommuner, hvilket gælder både på det centrale politiske og administrative plan som i forhold til styringen af sektorområder
og institutioner.
Samtidig er der sket en udvikling af styringsredskaber, der kan medvirke
til at fremme kvaliteten i den amtslige og kommunale service. Fokus på
kvalitetsstyring og på de forskellige dimensioner af kvalitet kan være med
til at fremme den oplevede kvalitet hos brugerne, uden at dette er i konflikt med udgiftsstyringen.
Nedenfor diskuteres mulighederne for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse
af udvalgsstrukturen og den administrative organisation – herunder navnlig budgetprocessen – i amter og kommuner. Afslutningsvis diskuteres de
forskellige dimensioner af kvalitet og styringen af samme.

Udvalgsstruktur
Styrelsesloven giver relativt vide muligheder for at anvende forskellige
politiske styreformer.
Flere kommuner har f.eks. i de sidste 10-15 år valgt at anvende færre og
større udvalg. En sådan struktur kan give anledning til en bedre tværgående koordination og prioritering, men kan også indebære en risiko for
mere magtfulde udvalg, hvilket kan øge sektoriseringen. Det illustrerer, at
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de bedste løsninger afhænger af helt overordnede overvejelser og prioriteringer i det enkelte amt eller den enkelte kommune.
Skanderborg Kommune er et eksempel på en kommune, der – i kraft af
en dispensation fra indenrigs- og sundhedsministeren – har valgt i høj
grad at placere den politiske beslutningskraft i byrådet, mens de stående
udvalg alene har en drifts- og formidlingsfunktion i forhold til byrådet, jf.
eksempel 5.1.
Eksempel 5.1. Skanderborg Kommunes ledelsesstrategi
Primære ledelsesprincipperne i Skanderborg Kommune, som har opnået en dispensation fra indenrigs- og sundhedsministeren:
• Byrådet fastsætter de overordnede mål og rammer, er budgetstyrende og anvender i
den forbindelse bl.a. mål, herunder for effektivitet, kvalitet og produktivitet.
• De stående udvalg – Økonomiudvalget, Plan- og Teknikudvalget samt Udvalget
for borgerbetjening – fungerer som driftsudvalg, mens alle politiske beslutninger
træffes i byrådet.
• Kommunens institutioner er selvforvaltende enheder, der administreres direkte
under byrådet.
• Brugerne er med til at fastlægge niveau- og kvalitetsspecifikationer.
• Der anvendes systematisk brugertilfredshedsundersøgelser.

Administrativ organisation
Styrelsesloven indeholder ingen nærmere bestemmelser om den kommunale administrations forhold, og organiseringen af det administrative arbejde er meget forskelligt tilrettelagt i kommuner og amter.
Det er en mulighed at anvende en direktionsmodel, hvor sektortilknytningen for de enkelte direktionsmedlemmer mindskes til fordel for tværgående og mere generalistprægede funktioner, jf. boks 5.3.
Boks 5.3. Direktionsmodel for den administrative organisation
Direktionsmodellen har typisk følgende karakteristika:
•
Direktionen er overordnet administrativ ledelse med ansvar for strategisk udvikling
og tværgående koordinering, økonomi, planlægning, personale og organisationsudvikling.
•
Direktionen er forberedende udvalg forud for den politiske proces og har dermed
en funktion som filter og koordinator for de politiske sager.
•
Direktionen fritages typisk fra ansvaret for daglige driftssager, som entydigt placeres i
de enkelte fagforvaltninger og hos institutionerne.
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Der findes flere forskellige udgaver af direktionsmodellen, jf. eksempel 5.2.
Eksemplerne skal ses i lyset af, at der er tale om henholdsvis en relativt
lille kommune og et relativt lille amt. De konkrete modeller kan således
være vanskelige at anvende i større kommuner og amter med f.eks. et
større antal løbende sager.
Eksempel 5.2. Eksempler pådirektionsmodeller: Nordborg Kommune
og Vestsjællands Amt
Den administrative struktur i Nordborg Kommune er karakteriseret ved:
•
En direktion bestående af 3 generalister med roterende ansvarsområder, det vil
sige, at man ”bytter” område én gang årligt.
•
Fagforvaltningerne er afskaffet til fordel for 4 overordnede afdelinger: direktionssekretariatet, to serviceafdelinger (intern service hhv. rådhusservice) samt afdelingen for teknik og miljø.
•
En flad struktur med direkte referat fra institutionerne til direktionen. Institutionerne mål- og rammestyres med henblik på at sikre fleksibilitet og tilpasningsdygtighed. Institutionerne drøfter mål og rammer direkte med byrådet.
Den administrative struktur i Vestsjællands Amt er karakteriseret ved:
Omfattende decentralisering af ansvar og kompetence til amtets institutioner, som
•
refererer direkte til direktionen, som består af amtsdirektøren og fire øvrige direktører.
• Afskaffelse af de traditionelle fagforvaltninger. Centralforvaltningen består af
fællessekretariatet, der varetager tværgående opgaver, og fire fagsekretariater, der
bistår og vejleder institutionslederne i ledelse og drift af deres institutioner.

Styringen af kommunernes og amternes institutioner tilrettelægges også
med store frihedsgrader, herunder i forhold til valget af en central eller
decentral styreform.
Valget af den konkrete styringsmodel afhænger af lokale forhold og prioriteringer, og uanset den overordnede styringsmodel er der behov for at
overveje de mere præcise styrings- og prioriteringselementer nøje.
Formålet med at uddelegere kompetence til institutionerne fra centralforvaltningerne er en forventning om, at disse har bedre forudsætninger for
at foretage den fornødne styring og prioritering. Økonomisk dispositionsfrihed giver således bl.a. bedre mulighed for en mere langsigtet planlægning, der tager hensyn til institutionsspecifikke forhold.
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Delegering af kompetence kræver imidlertid en klar opstilling af mål fra
politisk hold og synlige opfølgningsredskaber og tilskyndelsesmekanismer.
Dette skal sikre, at institutionerne følger overordnede mål og ikke blot
institutionens egne mål.
Skanderborg Kommune og Frederiksborg Amt har valgt hhv. en relativt
decentraliseret og en relativt centraliseret model, jf. eksempel 5.3.
Eksempel 5.3. Decentralisering og centralisering: Skanderborg Kommune og Frederiksborg Amt
Institutionsstyringen i Skanderborg Kommune er karakteriseret ved:
• Selvforvaltende enheder med udbredt selvstændig kompetence og ansvar.
• Økonomi- og målstyring gennem kontrakter mellem byrådet, institutionsledelse og
brugerbestyrelser. Samme aktører indgår i budgetprocessen.
• De decentrale enheder formulerer egne mål og har ansvar for kvalitetssikring og
opfølgning.
Institutionsstyringen i Frederiksborg Amt er karakteriseret ved:
• En stærk centralforvaltning.
• Koncernstyring, hvor støttefunktioner søges løst ét sted i amtet.
• Støttefunktionerne udbydes til salg til afdelinger og institutioner, som ikke har
mulighed for at købe hos eksterne leverandører.
• Udbud og konkurrenceudsættelse anvendes systematisk fra centralt hold.
• Kontraktstyring af de enkelte afdelinger på tværs af institutioner med stærk fokus
på økonomi og resultater.
• Institutionerne indgår ikke i de centrale prioriteringsovervejelser.
Modellen modereres af et forsøg på Hørsholm Sygehus med en mere ren bestillerudfører model, hvor sygehuset har store frihedsgrader og bl.a. selv indgår kontrakter
med eksterne leverandører.

Flere kommuner og amter har udviklet nye måder at tilrettelægge processen på med henblik på at styrke udgiftsstyringen og den tværgående prioritering. I mange kommuner involveres kommunalbestyrelsen tidligere og
flere gange i processen. Fagudvalgenes styrke søges reduceret, bl.a. gennem decentralisering til institutionerne og styrkelse af økonomiudvalg og
kommunalbestyrelse. Den administrative budgetforberedelse søges ændret
fra en teknisk forberedelse til en analytisk proces, hvor opgaveområder
gennemgår egentlige budgetanalyser.
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Nordborg Kommune har tilrettelagt budgetprocessen, så den aktivt søger
at modvirke tendenser til sektorisering, jf. eksempel 5.4.
Eksempel 5.4. Stærk budgetstyring: Nordborg Kommune
Nordborg Kommunes beslutningskompetence er på alle sektorområder samlet i byrådet. Det afspejler sig ikke mindst i budgetprocessen:
•
De stående udvalg spiller ikke en selvstændig rolle i budgetforberedelsen og processen. Byrådet varetager dialogen og kontraktforhandlingerne med kommunens arbejdspladser (de decentrale institutioner). Byrådet er således omdrejningspunkt for hele budgetprocessen – fra et basisbudget fremlægges i maj til det endelige budget vedtages i oktober.
• Alle forslag til budgetændringer samles i ét notat eller prioriteringskatalog. Dette
drøftes på et årligt prioriteringsseminar med henblik på opnå et samlet budgetforlig, som hele byrådet kan stå bag.

Tilrettelæggelsen af budgetlægnings- og prioriteringsprocessen varierer
meget på tværs af kommuner, men der er i alle tilfælde behov for at overveje en række generelle forhold, der kan styrke muligheden for et godt
budget, jf. boks 5.4.

88

Kapitel 5 – Tværgående redskaber til at imødegå udfordringerne

Boks 5.4. Det gode budget: Karakteristika og forudsætninger
Et godt budget er:
• Prioriterende – et klart og gennemsigtigt udtryk for en politisk prioritering.
• Realistisk – bygger på realistiske forudsætninger og skøn.
• Ansvarligt – tager højde for den økonomiske situation.
• Ressourceoptimerende – afspejler, at ressourcerne udnyttes optimalt.
Det forudsætter typisk:
• Anvendelse af budgetmodeller, der sikrer en umiddelbar tilpasning til strukturelle
forskydninger.
• Overvejelser om og tydeliggørelse af rolle- og ansvarsfordelingen. F.eks. vil det typisk styrke udgiftsstyringen og den overordnede prioritering, hvis økonomiudvalget tillægges en central og styrende rolle i processen.
• Ansvarliggørelse af fagudvalg og sektorforvaltninger i forhold til de overordnede
prioriteringer. F.eks. bør det være en central opgave for sektorforvaltningerne at
udarbejde budgetanalyser af udgiftsbehov, rationaliseringsmuligheder mv. med
henblik på at frigøre midler til de politisk højst prioriterede opgaver.
• Anvendelse af egentlige udgiftsrammer eller måltal. Det vil sige, at hvert sektorområde i forbindelse med hver budgetlægning pålægges en fast budgetreduktion. Denne kan f.eks. udmøntes gennem udarbejdelse af budgetanalyser.
• Anvendelse af omprioriteringspuljer til finansiering af nye aktiviteter og tiltag mv.
Den overordnede prioritering og styring kan styrkes ved at lade omprioriteringspuljen være eneste finansieringskilde til eventuelle nye politiske initiativer. Puljen
kan f.eks. tilvejebringes gennem stramme måltal eller gennem mere målrettede besparelser, herunder ved budgetanalyser.

Budgetprocessen er central, men samtidig er det væsentligt at være opmærksom på de instrumenter, der sikrer, at budgettet overholdes. Det er
ikke tilstrækkeligt at sikre en stram budgetproces, hvis budgettet overskrides hen over året i form af tillægsbevillinger.
Den samlede udgiftsstyring i amtet eller kommunen fordrer således, at
processen vedrørende tillægsbevillinger overvejes nøje, ligesom bredere
overvejelser om organisation og økonomistyring er centrale, jf. ovenfor.
Det er samtidig væsentligt, at den tekniske side af budgettet hviler på et
solidt grundlag, og at budgettilpasning i forhold til demografiske forskydninger mv. dels fanges op i budgettet, dels undgår politisering. I den
forbindelse kan anvendes egentlige budgetmodeller, jf. eksempel 5.5.
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Eksempel 5.5. Københavns Kommunes demografimodel
Demografimodellen i Københavns Kommune beregner på baggrund af en befolkningsprognose de demografisk betingede mer- og mindreudgifter på de enkelte områder
under forudsætning af et konstant serviceniveau.
Der foretages på den baggrund tekniske korrektioner i budgetrammerne på de enkelte
områder allerede tidligt i budgetprocessen. Det giver et bedre grundlag for overvejelserne om det samlede budget, og i sammenhæng med rammestyringen giver det tidligt et
grundlag for at overveje evt. nye prioriteringer. Dermed forebygges automatisk standardglidning gennem asymmetrisk ressourcetilpasning.

Kvalitet
Forståelsen af begrebet kvalitet er udviklet igennem de senere år, hvilket
er fulgt op af forbedrede målemetoder og styringsværktøjer. Det indebærer, at kvalitetsmålinger og -styring indgår naturligt som en del af arbejdet
i amter og kommuner.
Kvalitetshensyn står ikke i modstrid med hensyn til prioritering og styring
af udgifterne. Derimod kan det bidrage til at mindske udgiftspresset i
amter og kommuner, hvis der i styringen fokuseres på kvalitet og resultater. Kvalitet har flere dimensioner, som bør ses i sammenhæng, jf. boks
5.5.
Boks 5.5. Dimensioner af kvalitet
Faglig kvalitet:
Kvalitet kan være et spørgsmål om effekt. På undervisningsområdet omfatter det bl.a.
elevernes faglige niveau, mens det på sundhedsområdet bl.a. omfatter behandlingsresultater og -metoder.
Organisatorisk kvalitet:
Kvalitet kan også have et organisatorisk aspekt, som bl.a. omfatter krav om, at ydelser
leveres så effektivt som muligt.
Oplevet kvalitet:
Og endelig kan kvalitetsvurderinger fokusere på den kvalitet, der opleves hos brugerne
af de relevante ydelser, det vil sige på brugernes tilfredshed.

Det er således også disse 3 dimensioner, der anvendes i forbindelse med
kvalitetsstyring og –målinger på sundhedsområdet, jf. boks 5.6.
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Boks 5.6. Kvalitet på sundhedsområdet
1. Faglig kvalitet: Kvalitetsmål i form af standarder og indikatorer for den faglige kvalitet i
de enkelte sygdomsbehandlinger
Det Nationale Indikator Projekt (NIP) udarbejder indikatorer for faglige standarder i
behandlingen af patienter. Projektet skal gøre det muligt at sammenligne den faglige
effekt mellem afdelinger og sygehuse. Det Nationale Indikator Projekt har opstillet mål
for behandlingen inden for 6 almindelige sygdomsområder.
2. Organisatorisk kvalitet: Kvalitetsmål i form af standarder og indikatorer for kontinuitet i
behandlingerne, patientrettigheder, ledelse, risikohåndtering mv (akkreditering)
H:S har gennemgået en ekstern kvalitetskontrol (akkreditering), hvor sygehusene i H:S
er blevet vurderet på områder såsom ledelse, uddannelse, patientrettigheder mv. I forlængelse af H:S’s erfaringer hermed, og erfaringer fra andre amter, vil der blive udarbejdet en landsdækkende national kvalitetsmodel.
3. Oplevet kvalitet: Patienttilfredshedsundersøgelser vedr. patienternes oplevelse af behandling, pleje, information og service mv.
Ifølge den første landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, udarbejdet af amterne,
H:S og Sundhedsministeriet fra januar 2001 (blandt 20.000 patienter), er 90 pct. af
patienterne tilfredse med den behandling, de får på sygehusene. Undersøgelsen måler på
en lang række områder, såsom information, ventetider og sammenhæng i forløbet mv.
Mere detaljerede patienttilfredshedsundersøgelser i amterne, blandt patienter på afdelingsniveau, kan anvendes i styringen og tilrettelæggelsen af det enkelte amts sygehusopgave. Århus Amt gennemfører sådanne patienttilfredshedsundersøgelser.

Vægtningen af de forskellige kvalitetsdimensioner afhænger i nogen grad
af, om den pågældende service alene ”forbruges” af den enkelte borger
eller tilgodeser nogle overordnede samfundsmæssige hensyn. Eksempelvis
indebærer den samfundsmæssige betydning af folkeskolen, at den faglige
kvalitetsdimension – alt andet lige – må tillægges stor vægt. Det samme
gælder f.eks. i forhold til arbejdsmarkedsindsatsen, hvor en høj beskæftigelseseffekt har stor samfundsøkonomisk betydning, og på de sociale anbringelser og forebyggende foranstaltninger.
Den oplevede kvalitet er et meget centralt kvalitetskriterium. I den forbindelse er det et særligt aspekt, at imødekommelse af øgede kvalitetskrav
fra brugerne ikke nødvendigvis behøver at indebære merudgifter, ligesom
kvaliteten for brugerne ikke nødvendigvis er et spørgsmål om, at særlige
indholdsmæssige eller proceduremæssige krav efterleves, selvom dette i
andre situationer kan være tilfældet.
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De brugerundersøgelser og folkehøringer, der blev gennemført i 2000
tyder på, at brugernes vurdering af kvaliteten af offentlig service ikke
mindst afhænger af forhold vedr. personalets engagement, omsorg og
imødekommenhed, jf. boks 5.7.
Boks 5.7. Resultater af brugerundersøgelser og folkehøringer i 2000
I en interviewundersøgelse i juni 2000 blev 3.000 borgere spurgt om deres holdning til
den offentlige service på navnlig hovedområderne dagpasning, skoler, ældrepleje og
sundhed. Undersøgelsen havde blandt andet følgende hovedresultater:
• Dagpasnings- og folkeskoleområdet:
Forældre er generelt meget tilfredse med pasningsordningerne, mens der i højere
grad peges på forbedringsbehov for så vidt angår skolerne, herunder på bl.a. behov
og bedre hensyntagen til det enkelte barns behov.
• Ældreområdet:
Brugerne er overvejende tilfredse, mens områdets får relativt dårlige kvalitetsvurderinger fra borgerne. Brugerne lægger vægt på at blive behandlet med værdighed
og respekt, samt at personalets omsorg, holdninger og engagement et det vigtigste element i en god ældreservice.
• Sundhedsområdet:
Der er generelt stor tilfredshed med serviceniveauet. Der kan dog være et vist behov
for at fremme omsorgen for den enkelte patient og lydhørheden overfor patienternes individuelle behov og for at sikre større sammenhæng i patientforløbene.

Det understreges også af, at der ikke kan dokumenteres en sammenhæng
mellem brugernes tilfredshed og ressourceanvendelsen i de enkelte kommuner. Der er derimod eksempler på, at sammenhængen kan være omvendt, jf. boks 5.8.
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Boks 5.8. Sammenhæng mellem amtslige og kommunale serviceudgifter
og brugernes tilfredshed
Lektor Henrik Lolle, Aalborg Universitet, har i Serviceudgifter og brugertilfredshed i
danske kommuner, 1999, undersøgt ”i hvor høj grad og på hvilke områder, større bevillinger til en række kommunale serviceområder også manifesterer sig i større brugertilfredshed.”
Konklusionen er generelt, at ”sammenhængen mellem kommunale udgifter og brugertilfredshed på de fleste, og ofte på de mest udgiftstunge, områder er svag eller fraværende.” For så vidt angår f.eks. ”sammenhængen mellem skoleudgifter og brugertilfredshed
er konklusionen […], at man ikke finder nogen positiv sammenhæng – umiddelbart
viser tallene endda nærmest en negativ sammenhæng.”
Årsagsforklaringer er ifølge analysen dels, at ”større udgifter [ikke] manifesterer sig i
serviceforbedringer”, dels at det afgørende for brugertilfredsheden ”på en række centrale
områder er ting, der ikke kan købes for penge: Servicekvaliteter, som først og fremmest
beror på, at man har et engageret og ansvarsfuldt personale i den offentlige sektor.”

Det peger på, at brugernes oplevelse af tilfredshed ikke udelukkende er et
spørgsmål om fysiske rammer mv., men at tilfredsheden også i høj grad
afhænger af oplevelsen af kontakten mellem brugeren og den offentligt
ansatte. Det trækker i retning af, at den oplevede kvalitet kan fremmes
gennem adfærdsnormer mv., og dermed ofte af god ledelse og servicebevidsthed, snarere end ressourcer.
Århus Amt er et eksempel på, at brugerundersøgelser – eksempelvis på
sygehusområdet – både kan indgå i den ledelsesmæssige planlægning på
overordnet niveau og på afdelingsniveau, jf. eksempel 5.6.
Eksempel 5.6. Patienttilfredshedsundersøgelser som led i den overordnede planlægning påsygehusomr d
å et i Århus Amt
Siden 1999 er der på sygehusene i Århus Amt foretaget systematiske patienttilfredshedsundersøgelser helt ned på afdelingsniveau.
Der udarbejdes på baggrund heraf både en tværgående samlet rapport for tilfredsheden
med sygehusvæsenet og rapporter for de enkelte afdelinger. Rapporterne indgår i amtets
overordnede planlægning, prioritering og tilrettelæggelse af sygehusområdet og i de
enkelte sygehuses tilrettelæggelse af arbejdet.
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5.3. Digitalisering
Digitale teknologier giver en række muligheder for på en gang at sikre
serviceforbedringer og omfattende effektiviseringer internt i forvaltningen. Dette vil i stigende grad være tilfældet i takt med, at antallet af udbydere på såvel hardware- som softwaresiden øges. Det vil skærpe konkurrencen på priser og service og indebære, at bredden og fleksibiliteten i
løsningerne øges.
Indfrielse af gevinsterne ved digitalisering kræver systematisk anvendelse
af de digitale teknologier til nytænkning og forandring af eksisterende
organisationer og arbejdsprocesser. Det gælder både i forhold til den offentlige sektor som helhed, hvor samarbejdsstrukturer, lovkrav og dataudveksling må tilpasses de nye digitale muligheder, og i den enkelte kommune, hvor den nødvendige organisatoriske forandring skal føres ud i
livet.
Udnyttelse af mulighederne i den digitale udvikling er dermed ikke blot
et teknisk spørgsmål, men også i høj grad et spørgsmål om ledelse og organisatorisk tilpasning. Bl.a. på den baggrund er nedsat Den Digitale
Taskforce, som skal bistå med at fremme anvendelsen af digitale redskaber i den offentlige sektor, jf. boks 5.9.
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Boks 5.9. Projekt Digital Forvaltning og Den Digitale Taskforce
Projekt Digital Forvaltning er iværksat af regeringen, kommuner og amter for at realisere en ny digital model for den offentlige sektor. Det kræver ikke blot ny teknologi,
men en gennemgribende omlægning af de offentlige arbejdsgange.
Projektledelsen varetages af en fælles bestyrelse, der er sammensat af departementscheferne for 5 ministerier, de administrerende direktører i Kommunernes Landsforening
og Amtsrådsforeningen, en repræsentant for København og Frederiksberg kommuner
samt et personligt udpeget medlem.
Bestyrelsen betjenes af IT-fagligt Center i regi af Ministeriet for Videnskab, Teknologi
og Udvikling samt af Den Digitale Taskforce.
Den Digitale Taskforce har som hovedopgave at fungere som katalysator til løsning af
tværgående problemer i digitaliseringsprocessen i den offentlige sektor. Det omfatter
bl.a. følgende funktioner:
•
•
•

Sikring af rammebetingelser omkring digitaliseringsprocessen.
Udvikling af værktøjer og videncenter for de offentlige ansatte, der er i gang med
digitalisering på de enkelte institutioner.
Medvirken til at igangsætte tværsektorielt samarbejde på centrale områder for
omstillingsprocessen (servicefællesskaber).

Den Digitale Taskforce består af 24 medarbejdere, som er udstationeret fra forskellige
ministerier samt Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen.

Digitaliseringen giver bl.a. mulighed for nye arbejdsdelinger og samarbejder på tværs af kommuner, således at opgaverne udføres, hvor dette sker
bedst og mest effektivt, jf. f.eks. eksempel 5.7.
Eksempel 5.7. En skatteforvaltning til tre kommuner
Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde kommuner har etableret en fælles skatteforvaltning. Skatteforvaltningen ledes fra én kommune, men der er etableret serviceenheder i de to øvrige kommuner. Resultater har været:
•
•

Effektivisering har nedbragt de administrative omkostninger.
Forbedret fagligt miljø har styrket kvaliteten i forvaltningens arbejde.

Der ligger væsentlige potentialer i at forbedre samspilsrelationerne mellem
offentlige myndigheder. Effektiv dataudveksling og nye samarbejdsformer
vil blandt andet kunne bidrage til at skabe større sammenhæng i den administrative sagsbehandling eller til at sikre, at den direkte borgerkontakt
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altid vil kunne ske på baggrund af opdateret viden. Eksempelvis indebærer et digitalt understøttet og sammenhængende patientforløb, at der løber oplysninger mellem den primære og sekundære sundhedssektor, jf.
boks 5.10.
Boks 5.10. Sammenhængende kommunikation påsundhedsomr d
å et
Et øget samarbejde, med smidigere informationsudveksling, mellem sygehusene og de
kommunale omsorgssystemer vil kunne bidrage til at øge helheden, kvaliteten og effektiviteten i borgerens kontakt med sundheds- og omsorgssektoren.
Der vil bl.a. være mulighed for, at en øget tilgængelighed af patientrelaterede data kan
forbedre diagnosticering, behandling og pleje. Samtidig kan sikres en smidigere overgang fra sygehus til hjemmepleje, hvilket bl.a. vil kunne reducere antallet af sengedage
på sygehusene til gavn for både patient og sygehus.
Samtidig er der basis for væsentlige besparelser, f.eks. i forhold til hurtigere framelding
fra madudbringningsordninger og hjemmehjælp ved indlæggelse.

Københavns Kommune har – i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og Finansministeriet – igangsat et projekt
om internetbaseret selvbetjening, som skal danne udgangspunkt for en
bredere anvendelse af elektroniske selvbetjeningsløsninger i den offentlige
sektor, jf. eksempel 5.8.
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Eksempel 5.8. Elektronisk selvbetjening i Københavns Kommune
Københavns Kommunes projekt omkring indførelse af et internetbaseret selvbetjeningssystem blev påbegyndt i 1999, og forventes gradvis igangsat fra og med 1. kvartal
2002.
Målet med elektronisk selvbetjening er:
•
Bedre service for borgerne.
•
Administrative effektiviseringer.
Systemet skal bl.a. sikre:
•
at der er adgang til kommunen hele døgnet, det vil sige, når det er belejligt for
borgeren.
•
at borgere ikke skal aflevere oplysninger, som kommunen ligger inde med i forvejen. Intelligente ansøgningsblanketter mv. indlægger allerede indberettede oplysninger forlods.
•
at der så vidt muligt anvendes data fra andre offentlige myndigheder og registre,
hvor dette ikke strider mod lovgivningen.
•
at der er datasikkerhed gennem en PIN-kode baseret adgangskontrol, som kan
integreres med de fleste andre offentlige løsninger, og som er forberedt på egentlig digital signatur.
Der planlægges iværksat en evaluering, når der foreligger tilstrækkelige erfaringer fra
projektets gennemførelse og fra den egentlige drift af systemet. Indtil videre har en
undersøgelse vist, at 2 ud af 3 københavnere er positive overfor tanken om at anvende
elektroniske selvbetjeningsløsninger. Denne holdning går igen for alle ydelser og indenfor alle aldersgrupper.

Det er vigtigt, at der i sammenhæng med digitaliseringen sker forenkling
af regler og administrative procedurer, jf. boks 5.11.
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Boks 5.11. Digitaliseret administration af boligstøtte og sygedagpenge
Digital administration af boligstøtteområdet betyde bl.a., at borgerne fremover kan søge
boligstøtte via internettet uden dokumentationspligt på papir.
Det reducerer omfanget af papirgange i forbindelse med journalisering mv. hos kommunerne og giver samtidig kommunerne direkte digital adgang til en række informationer, der kan anvendes ved fornyede ansøgninger om boligstøtte mv.
En ny model for udbetaling af sygedagpenge, som er udarbejdet i et samarbejde mellem
Den Digitale Taskforce, Beskæftigelsesministeriet og parterne på området, vil muliggøre fuld digitalisering af langt hovedparten af alle sygedagpengesager. Det skyldes bl.a., at
ansøgninger om offentlig refusion herefter normalt kun er en sag mellem virksomhed
og kommune, hvor lønmodtageren tidligere også var involveret, selvom denne ikke
havde en direkte interesse.
Det vurderes, at administrationsmodellen vil frigøre betydelige personalemæssige ressourcer og mindske udgifterne til bl.a. trykning af blanketter.

En realisering af det samlede digitaliseringspotentiale kræver effektiviseringer og organisationsomlægninger, som kun kan løftes lokalt. Det er
dog nødvendigt, at der sideløbende med de decentrale initiativer skabes
de fornødne lovgivningsmæssige, standardiseringsmæssige og sikkerhedsmæssige rammer for udviklingen.
To væsentlige områder, som nu adresseres centralt, er dels etableringen af
en fælles offentlig infrastruktur, der muliggør dataudveksling på tværs af
myndigheder, dels etableringen af en fælles digital signatur, jf. boks 5.12.
Boks 5.12. Fælles offentlig IT-infrastruktur
Det er målet, at alle offentlige IT-systemer vil kunne anvende den fælles kommunikationsstandard XML. Fordelene er blandt andet:
•
Problemløs dataoverførsel mellem myndigheder og anvendelige selvbetjeningsløsninger.
•
Optimering af interne processer gennem øget dataintegration, herunder f.eks.
integration af sags- og dokumenthåndteringssystemer med andre systemer.
Det forventes, at der vil være mulighed for at anvende en standardiseret løsning vedr.
digital signatur inden udgangen af 2002. Fordelene er blandt andet, at borgere og
myndigheder kan identificere sig entydigt overfor hinanden, idet det dog ofte er tilstrækkeligt at anvende f.eks. pinkode løsninger frem for egentlig digital signatur.
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Der er således gode rammer for, at amter og kommuner kan fortsætte
omstillingen til digital forvaltning. Det er dog de enkelte amter og kommuner, der har ansvaret for at indrette de interne arbejdsgange på en bedre og enklere måde.
Ved at kombinere de enklere regler og forbedrede rammebetingelser for
digital forvaltning med omlægning af arbejdsgange i de enkelte organisationer vil der kunne bruges mindre tid på administration og mere tid på
den borgerrettede service, jf. boks 5.13.
Boks 5.13. Omsorgssystemer i forbindelse med ældreplejen
Omtrent halvdelen af landets kommuner har i dag en digital løsning til at understøtte
arbejdet med blandt andet journalføring, medicinadministration, dokumentation og
planlægningsopgaver i hjemmeplejen. Det sikrer:
• bedre ressourcestyring gennem bedre planlægning
• mere præcis visitering
• bedre kommunikation og informationsadgang
• bedre dokumentation
• frigørelse af ressourcer til direkte borgerkontakt
Det er bl.a. muligt for hjemmehjælperne at planlægge egne køreruter, eller for hjemmesygeplejerskerne at inddatere oplysninger om medicinering eller pleje direkte i de centrale systemer. Rigtigt tilrettelagt vil brugen af IT i ældreplejen kunne bidrage til at
effektivisere en række funktioner.

Erfaringerne viser, at engagementet fra den centrale ledelse er den største
enkeltstående forudsætning for indførslen af digital forvaltning og for at
høste det fulde potentiale i den forbindelse. Samtidig har selve projektledelsen naturligvis stor betydning, jf. eksempel 5.9.
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Eksempel 5.9. Projektledelse ved digitaliseringsprojekt i tre kommuner
Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde kommuner har etableret et fælles elektronisk
sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). I den forbindelse blev den organisatoriske implementering anset som den største udfordring. ESDH fordrede således en fælles
registreringspraksis på tværs af kommunerne, og dermed et opgør med faste rutiner hos
mange medarbejdere.
Omstillingen blev forankret i en projektorganisation med direkte deltagelse af topledelsen i de tre kommuner. Det gav stor beslutningsdygtighed i projektorganisationen.
Samtidig blev der foretaget indgående arbejdsgangsanalyser af internt uddannede arbejdsproceskonsulenter, som også i fremtiden vil kunne udføre arbejdsgangsanalyser i
forbindelse med den videre digitalisering. Arbejdsproceskonsulenternes vil af kompetenceudviklingshensyn fremover indgå på tværs af de tre kommuners organisationsgrænser.

5.4. Effektivisering og udbud
Uanset behovet for at sikre den bedst mulige prioritering imellem de enkelte serviceområder i amter og kommuner er indsatsen for at sikre en
effektiv og omkostningsbevidst indsats på alle områder væsentlig. I det
følgende gennemgås mulighederne for reduktion af de administrative
omkostninger, generelle produktivitetsforbedringer samt udbud og udlicitering.

Reduktion af administrationsomkostninger
Hensynet til at sikre, at ressourcerne så vidt muligt anvendes på direkte
borgerrettede funktioner tilsiger, at der altid er anledning til at overveje
effektiviseringsmuligheder på det administrative område. Det gælder ikke
mindst i perioder med stramme udgiftsrammer.
Nordborg Kommune er et eksempel på en kommune, der har opnået
betydelige resultater gennem en bevidst effektiviseringsstrategi, jf. eksempel 5.10.
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Eksempel 5.10. Sparerunde i Nordborg Kommunes centralforvaltning
Inden for de seneste år, er der i to omgange sket en større tilpasning af organisationen.
Ved budgetlægningen i 1998 og 2000 bortfaldt således hhv. 33 og 45 fuldtidsstillinger. Alene på det administrative område blev der ved årsskiftet 2000-2001 nedlagt 20
ud af 99 stillinger med øjeblikkelig virkning.
I forbindelse med budgetlægningen for 2001 har de 4 rådhuschefer anvist besparelser
på omkring 10 pct. af rådhusets budget med fuld virkning fra 2004. Det er sket på
baggrund af en gennemgang af samtlige arbejdsgange og funktioner på rådhuset med
henblik på at udpege opgaver og funktioner, som kunne undværes eller effektiviseres.
Der er på den baggrund besluttet en spareplan som tilsammen gav en mindre nettomerudgift i 2001 og slutter med en årlig nettobesparelse på 5,5 mio. kr. fra og med
2003, herunder navnlig på lønninger. Antallet af fuldtidsansatte er allerede fra 2001
reduceret fra 99 til 79.
Bl.a. følgende funktioner er bortfaldet:
•
en konsulent- og en koordinatorfunktion i økonomi- og regnskabsgruppen
•
sekretærfunktionen for borgmesteren og kommunaldirektøren
•
sekretariatsfunktioner for nævn og råd
•
kommunens analyse- og projektenhed
•
budfunktionen
•
ungdomsvejlederstillingen
•
inkassofunktionen (nednormeret)
•
en skatterevisorstilling

Der kan peges på en række håndtag, der generelt kan overvejes som led i
en gennemgang af det administrative ressourceforbrug i amter og kommuner, jf. boks 5.14.
Boks 5.14. Håndtag ved gennemgang af administrativt ressourceforbrug
•
•
•
•
•

Muligheder for at samle administrative støttefunktioner og herigennem bl.a.
undgå overlap og udnytte specialiseringsfordele.
Bedre anvendelse af teknologi, herunder digitalisering.
Mere fleksibel organisering og personaleanvendelse.
Bedre incitamenter for medarbejdere.
Løbende test af, om eksterne leverandører kan udføre opgaver bedre og billigere.

Det er dog væsentligt at være opmærksom på, at de forskellige håndtag
kan være mere eller mindre relevante i de enkelte amter og kommuner.
Udfordringen for hver enkelt amt eller kommune er således at foretage en
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præcis analyse af det administrative ressourceforbrug og de forandringsmuligheder, der er relevante i den konkrete situation.
I nogle tilfælde kan der være et effektiviseringspotentiale ved egentlige
sammenlægninger af kommuner, således at det er muligt at opnå en bedre
ressourceudnyttelse samtidig med, at servicen overfor borgere bliver mere
sammenhængende, og der opnås en stærkere regionalpolitisk profil. Sådanne overvejelser har bl.a. indgået i forhold til kommunesammenlægningen på Bornholm, jf. eksempel 5.11.
Eksempel 5.11. Overvejelser om muligheder og risici i forbindelse med
kommunesammenlægning påBornholm
Effektivitet

Bæredygtighed og
kvalitet

Nærhed
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Muligheder
• Styrket evne til at foretage
helhedsorienterede politiske
og økonomiske prioriteringer
• Styrket evne til at forbedre
rammebetingelser for erhvervslivet
• Stordrift mulig på flere
kommunale områder
• Professionalisering af administrationen
• Styrkelse af specialiserede
opgaver
• Flere ressourcer til omstilling
og arbejdsdeling
• Styrket og udviklende fagligt
miljø, der kan øge kommunens tiltrækningskraft i forhold til kvalificeret arbejdskraft
• Målrettet sikring af decentral
betjening af borgere
• Flere ressourcer til at øge
gennemsigtighed på politisk
niveau og i forvaltningen

Risici
• Omstillingsomkostninger i
forhold til bygninger og personale
• Tilpasningsomkostninger i
forhold til fælles serviceniveau
• Mere formel og hierarkisk
organisation.
• Kulturtilpasning og omstilling kan skabe uro
• Mindre tryghed for medarbejderne
• Mere formel og hierarkisk
organisering.

•
•
•

Større afstand mellem
borgere og politikere
Mindre følsomhed over
for lokale hensyn
Nærheden i servicen
kan blive svækket
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Produktivitet og effektivitet
Uanset udgiftsniveauet må det være en central målsætning at opnå størst
mulig velfærd for de ressourcer, der anvendes på de enkelte områder. Effektivisering kan medvirke til at øge det reelle udbud af serviceydelser ved
et givet udgiftsniveau.
Selvom målinger er vanskelige er der – navnlig i en periode med stramme
rammer – anledning til, at amter og kommuner arbejder målrettet på at
udvide råderummet for aktivitet og service gennem en højere produktivitet. Nøglen til bedre ressourceanvendelse ligger i kombinationen af ny
teknologi, god ledelse, bedre organisering og velkvalificerede medarbejdere. Det drejer sig ikke blot om at ”løbe hurtigere”, men også om at sikre
en hensigtsmæssig arbejdsdeling og -tilrettelæggelse. Det kan overvejes at
anvende en række generelle redskaber, jf. boks 5.15.
Boks 5.15. Generelle redskaber til produktivitetsforbedring.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortlægning og forbedring af arbejdsprocesser
Benchmarking på tværs af enheder og amter/kommuner
Erfaringsudveksling på tværs af enheder og amter/kommuner
Målrettet kompetenceudvikling
Fokus på ledelse
Fleksible faggrænser
Udnytte fleksibilitet i overenskomster
Specialisering og udnyttelse af stordriftsfordele
Effektivisering af indkøbsfunktionen

Der er væsentlige potentialer i relation til instrumenter som digitalisering,
udbud og udlicitering mv., som behandles særskilt i de relevante afsnit.
Blandt de bredt anvendelige redskaber er benchmarking, hvor forskellige
institutioner kan samarbejde om at lære om god praksis af hinanden, jf.
eksempel 5.12.
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Eksempel 5.12. Konkurrence i ældreservicen gennem intern benchmarking i Århus Kommune
Århus Kommunes ældreservice er organiseret i 36 lokalcenterområder. For at opnå
intern konkurrence og bedre præstationer, herunder produktivitet foretages løbende
benchmarking på parametre som brugertid, omkostning pr. leveret ydelse, brugertilfredshed, ressourceanvendelse til de svageste brugere samt sagsbehandlingstid på hjælpemidler.
Resultaterne har været en større synlighed og gennemsigtighed, herunder i forhold til
forskelle mellem centrene, samt bedre effektivitet og kvalitet, bl.a. gennem reduktion af
sygefravær og aflysninger.

Samtidig er målrettet kompetenceudvikling og sikring af fleksible faggrænser mv. (gennem bl.a. nedbrydning af fagmonopoler) ofte afgørende
for effektiviseringen af arbejdsprocesser.
Effektivisering af indkøbsfunktionen indebærer formentlig et stort potentiale for at indhøste gevinster, hvilket bl.a. forudsætter udnyttelse af den
offentlige sektors købermagt. Det er bl.a. baggrunden for de rammeaftaler, der er indgået via Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) på
vegne af hele den offentlige sektor.
Ofte omfatter større produktivitetsforbedringer en større gennemgang af
organisering og arbejdstilrettelæggelse og vilje til forandringer, jf. f.eks.
boks 5.16.

104

Kapitel 5 – Tværgående redskaber til at imødegå udfordringerne

Boks 5.16. Effektiviseringsgevinster i skatteforvaltningen
Der er i det seneste årti foretaget en række effektivitetsforbedringer i skatteforvaltningen. Forbedringerne skyldes både ændringer i opgavefordelingen mellem kommunerne
og staten og ændring i skatteforvaltningens kommunikation med borgere og virksomheder. Personaleforbruget i den samlede skatteforvaltning er reduceret med ca. 2.000
årsværk siden 1989, samtidigt med at de overordnede krav til ligningsindsatsen er
blevet opfyldt.
Tabel 1. Udviklingen i årsværksforbruget i skatteforvaltningen 1989-2001
1989
1996
1998
1999
2000
Samlet Skatteforvaltning
12.558 11.181 10.878 10.862 10.593
-Told*Skat
6.741
5.761
5.738
5.762
5.643
1
-Kommunale skat.forv.
6.255
5.420
5.140
5.100
4.950

2001
10.565
5.654
4.911

Anm.: Told*Skat overtog ansvaret for selskabsligningen i 1998. Størstedelen af
opgaverne er siden fortsat blevet varetaget af kommunerne på kontraktform,
hvori der bl.a. har været stillet krav til kommunernes årsværksforbrug.
1)
Ekskl. inkasso og ejendomsvurdering.
En betydelig del af reduktionen i de kommunale skatteforvaltninger (ca. 630 årsværk)
kan henføres til flytning af ansvaret for selskabsligningen samt arbejdsgiverkontrollen
fra kommunerne til Told*Skat. Tilsvarende skal reduktionen i årsværksforbruget i
Told*Skat ses i lyset af, at Told*Skat har overtaget disse funktioner samt inddrivelse af
A- og selskabsskat fra kommunerne (ca. 830 årsværk i alt). Hertil kommer at såvel
Told*Skat som kommunerne inden for de senere år har fået tilført en række nye opgaver i tilknytning til bl.a. økonomisk kriminalitet og grønne afgifter.
Udover de allerede indhøstede gevinster, vurderes der at være en ikke realiseret effektiviseringsgevinst i den samlede skatteforvaltning. Dette understøttes af at der - foruden
de effektiviseringsforbedringer der generelt må forventes at være i den offentlige sektor
- i de senere år er taget en række konkrete initiativer på skatteområdet, herunder især
investeret betydelige ressourcer i IT og digital forvaltning, hvilket isoleret set mindsker
ressourcebehovet i skatteforvaltningen:
•
Der er bl.a. indført selvbetjenings- og indberetningssystemer i forbindelse med
forskudsregistreringen og selvangivelsen, samt en række internetløsninger i forhold til virksomhederne.
•
Informations- og vejledningsindsatsen via inter- og ekstranet er intensiveret.
Endvidere er ligningsvejledningen blevet udbygget og forbedret.
•
Der er indgået et stigende antal aftaler om kommunale samarbejder på bl.a. person- og erhvervsligningen.
Herudover vurderes der også på længere sigt at være yderligere effektiviseringspotentiale i skatteforvaltningen, som bl.a. kan udmøntes i takt med øget digitalisering, bedre
udnyttelse af stordriftsfordele og samspilsrelationer mellem de statslige og kommunale
skatteforvaltninger.
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Udbud og udlicitering
Udbud er et velegnet instrument til at sikre, at offentlige opgaver løses
bedst og billigst. Udbud bør således anvendes som en metode til løbende
at teste, om produktionen af den borgerrettede service er optimal – både
målt på kvalitet og omkostninger.
Det ændrer ikke ved kommunalbestyrelsens og amtsrådets grundlæggende
ansvar for at fastlægge serviceniveauer eller ved den kommunale myndighedsfunktion i forhold til de konkrete ydelser. Synliggørelse af omkostningerne ved udførerfunktionen og den præsterede aktivitet og kvalitet
bidrager imidlertid til at styrke de politiske prioriteringsmuligheder – også
selvom det politiske valg i sidste instans er at fastholde produktionen i
amtsligt eller kommunalt regi.
Der er således en forskel på begreberne udbud og udlicitering, selvom de
ofte blandes sammen i den almindelige debat. Udbud karakteriserer således det forhold, at offentlige løsninger kan udfordres af private løsninger,
mens udlicitering indebærer et valg af den private frem for den offentlige
løsning. Det er således muligt, at det offentlige selv vinder et udbud,
hvorefter der ikke sker en udlicitering.
Der er på forskellige områder et forskelligt potentiale ved anvendelse af
udbudsinstrumentet.
På myndighedsområdet vil det kun i begrænset omfang være muligt at bruge udbud, idet udbud af støttefunktioner mv. dog er en mulighed. I forhold til egentlige serviceydelser vil der imidlertid i stor udtrækning være
mulighed for anvendelse af udbud, idet mulighederne dog vil være forskelligt fra serviceområde til serviceområde, afhængig af opgavekarakter, leverandørmarked etc.
Udbud og eventuelt udlicitering kan være et effektivt instrument til at
indhøste effektiviseringsgevinster. En fordel ved egentlig udlicitering kan
være, at dette forudsætter en adskillelse af producentrollen fra myndighedsrollen. Det er dog nødvendigt at være opmærksom på, at de største
effektiviseringspotentialer i nogen grad kan være indhøstet igennem årene,
dels som følge af egentlige udliciteringer, dels som følge af intern effektivisering i tilknytning til udbud af opgaver.
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Det er samtidig nødvendigt at være opmærksom på, at der har været tilfælde hvor udlicitering i anden omgang har været dyrere end i første omgang. Det kan enten skyldes underbud fra private leverandører eller mangelfuld opgavespecifikation fra det offentliges side, men der vil i realiteten
ofte være tale om et både-og.
Det er ikke muligt at opgøre omfanget af opgaver, som har været i udbud
i modsætning til egentlige udliciteringer.
På anlægsområdet er udliciteringsgraden i dag ca. 80 pct. for amter og
kommuner, mens det er vanskeligt at opgøre udliciteringsgraden på driftsområdet. Målt ved amters og kommuners køb af varer og tjenesteydelser i
forhold til de samlede driftsudgifter er udliciteringsgraden på driftsområdet nogenlunde uændret i 2000 i forhold til 1985, hvilket dog dækker
over en stigning i den sidste del af perioden. Udliciteringsgraden på driftsområdet udgør for amter og kommuner under ét ca. 12 pct., jf. figur 5.1.
Figur 5.1. Udliciteringsgrad: Andel køb af varer og Tjenesteydelser i forhold til samlede driftsudgifter, 1985-2000
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Anm.: Udliciteringsgraden opgøres som køb af varer og tjenesteydelser i
forhold til de samlede driftsudgifter. Dette mål er ikke helt retvisende, idet en del af de købte varer og tjenesteydelser ikke har
inddraget udbud, ligesom udbud, hvor opgaven ender med at blive fastholdt i det offentlige, ikke medgår.
Kilde: De kommunale regnskaber og egne beregninger.
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Indenrigs- og sundhedsministeren har fremsat et lovforslag om offentlige
servicestrategier og udfordringsret for private, som på sigt vil indebære, at
kommunal opgaveløsning i højere grad udfordres af private løsninger, jf.
boks 5.17.
Boks 5.17. Lovforslag om kommunal servicestrategi og udfordringsret
Indenrigs- og sundhedsministerens lovforslag (L 159), som er fremsat den 15. marts
2002 sigter på dels at forpligte alle kommuner til at udarbejde en servicestrategi, som
skal gøres tilgængelig for borgerne, dels at give alle private producenter en udfordringsret i forhold til kommunale opgaver.
Servicestrategien indebærer, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af valgperiodens
første år skal vurdere, hvordan kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse vurdere, om kommunen skal gøre bruge af udbud, og på hvilken måde dette skal ske. Det er således et
hovedformål med servicestrategien at sikre, at kommunerne har et særligt øje på, om og
hvordan opgaveløsningen kan gøres bedre og billigere.
Som et led i servicestrategien skal kommunalbestyrelserne beslutte, hvilke spilleregler
der i den enkelte kommune skal gælde for brugen af udbud (en udbudspolitik), så
grundlaget for eventuelle konkrete beslutninger om at markedsafprøve den kommunale
opgaveløsning er på plads.
Udfordringsretten indebærer, at private har ret til at udfordre kommunerne gennem
tilbud på udførelse af konkrete kommunale opgaver, samt en pligt for kommunerne til
at sammenligne omkostningerne i tilbudet med omkostningerne ved kommunens egen
udførelse af opgaven.
Kommunen skal på den baggrund træffe beslutning om, hvorvidt opgaven fortsat skal
varetages af kommunen, om tilbudet skal føre til indgåelse af kontrakt med den pågældende tilbudsgiver, eller om opgaven skal udbydes i licitation.

Betingelserne for udbud og synliggørelse af leverandørernes relative optimeringsmuligheder synliggøres yderligere gennem den igangværende budget- og regnskabsreform, jf. boks 5.18.
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Boks 5.18. Omlægning af det kommunale budget- og regnskabssystem
Det er besluttet at iværksætte en omlægning af i det kommunale budget- og regnskabssystem. Hovedformålene er:
•
at implementere omkostningsbaserede regnskaber i kommunerne.
•
at sikre en øget helhedsorientering af økonomistyringen.
•
at synliggøre de reelle omkostninger ved produktion af de kommunale serviceydelser.
•
at forbedre mulighederne for at foretage sammenligning mellem omkostninger
ved privat hhv. kommunal udførelse af opgaver.
•
at understøtte sammenligninger – benchmarking – kommunerne imellem.

Dette kan have positive konsekvenser for det økonomiske råderum fremover, idet udbud og udlicitering ofte kan medføre besparelser, jf. eksempel
5.13.
Eksempel 5.13. Udbud/udlicitering i Frederiksberg Kommune
Fra 1995 til 2000 har Frederiksberg Kommune udbudt opgaver med en samlet volumen på ca. 67 mill. kr. og opnået en besparelse på ca. 14 mill. kr., hvilket svarer til 21
pct.
I september 1999 vedtog kommunalbestyrelsen en handlingsplan for udbud/udlicitering for perioden 2000-2003. Handlingsplanen omfatter udbud af 32 opgaver.
Der er her tale om førstegangsudbud. I 2001 blev der udbudt opgaver for ca. 58 mill.
kr. Den opnåede besparelse er ikke opgjort endnu.
De udbudte opgaver i hele perioden 1995 – 2001 har bl.a. været indenfor ”traditionelle” områder som rengøring, vejvedligeholdelse, gartnerarbejde mv., men der har også
været udbud af bl.a. et plejehjem, to daginstitutioner og en svømmehal.
Frederiksberg Kommune har i 2001 opdateret sin vejledning vedrørende udbud/udlicitering. Vejledningen udgør en standardkøreplan for forløbet af de forskellige
faser af et udbud.

Også på det amtslige område anvendes udbud og udlicitering i stort omfang. Det gælder f.eks. Frederiksborg Amt, jf. eksempel 5.14.
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Eksempel 5.14. Frederiksborg Amts anvendelse af udbud og udlicitering
I august 2001 var der udliciteret 40 opgaver inden for områderne teknik og miljø (udgift på 72,3 mio. kr.), undervisning (12 mio. kr.), sundhed (120,4 mio. kr.), social og
psykiatri (26,2 mio. kr.) samt det administrative område (47 mio. kr.). Derudover var
der 22 igangværende førstegangsudbud på de samme områder. Endelig er der gennemført en række udbud af vareindkøb på især sundhedsområdet.
Ultimo 2000 gennemførte Frederiksborg Amt en spørgeskemaundersøgelse om udbud/udlicitering. Denne undersøgelse viste, at der har været fin konkurrence på markederne. I ca. 2/3 af udbuddene har der været afgivet fem tilbud eller mere, mens der kun
på ganske enkelte områder blot har været afgivet to tilbud. Undersøgelsen viser endvidere, at prisen har været det vigtigste kriterium ved leverandørvalget.
For mange udbud i undersøgelsen har det ikke været muligt at klargøre de økonomiske
konsekvenser af udliciteringerne. I de tilfælde, hvor en opgørelse af konsekvenserne har
været muligt, har lidt over halvdelen af udliciteringerne medført besparelser, mens der
for den anden halvdels vedkommende enten har været uændret økonomi eller øgede
omkostninger.
På samtlige udliciterede opgaver foretages en eller anden form for kvalitetskontrol. Kun
i et tilfælde er der en erklæret forringelse af kvaliteten, mens der for de øvrige opgaver er
opnået uændret eller forbedret kvalitet.

Udbud og udlicitering har hidtil været mest anvendt på de tekniske opgaveområder samt i forhold til støttefunktioner (rengøring, transport, IT
mv.). Inden for de senere år har der dog været en tendens til, at egentlige
servicefunktioner i højere grad har været genstand for udbudsrunder. Det
gælder ikke mindst på pleje- og omsorgsområdet, jf. eksempel 5.15.
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Eksempel 5.15. Eksempler påudlicitering i kommunerne
Ældreområdet
Inddragelse af private leverandører på ældreområdet sker normalt efter kundetilvalgsordningen, hvor de ældre kan vælge mellem de private og de offentlige leverandører af
hjemmehjælp/-pleje. Der er dog også eksempler på udlicitering af plejehjem o.lign.
(oftest nyopførte).
Eksempler:
Odense: Hjemmehjælp (praktisk bistand i ”frit valg”-ordning) forsøg med
hjemmepleje.
Kolding: Plejehjem
Søllerød: Plejehjem, hjemmepleje (”frit valg”-ordning)
Birkerød: Hjemmehjælp (praktisk bistand i ”frit valg”-ordning)
Frederiksberg: Plejehjem, hjemmehjælp (”frit valg”-ordningen inden for alle former
for hjemmehjælp)
Børnepasning
Udlicitering af daginstitutioner anvendes normalt ved nyopførelse af institutioner.
Overtagelse af eksisterende kommunale institutioner er en undtagelse. De udliciterede
institutioner drives normalt som puljeinstitutioner efter servicelovens §11.
Eksempler:
Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg.

Det er vanskeligt at angive et præcist besparelsespotentiale ved udbud.
Potentialet varierer fra område til område. Besparelser kan skyldes en bedre omkostningseffektivitet, som følge af konkurrencen, men en mere præcis definition af opgaven i forbindelse med udbudssituationen kan også
føre til besparelser. Endelig kan besparelser hænge sammen med, at man
beslutter en ændring af serviceniveauet i forbindelse med udbuddet.
På velfærdsserviceområderne er de danske erfaringer fra udbud indtil videre så begrænsede, at besparelsespotentialet endnu ikke kan vurderes med
rimelig sikkerhed. De udbud, der er sket inden for velfærdsservice i indog udland, har som hovedregel ikke haft baggrund i et ønske om besparelser, men derimod i ønsker om kvalitetsforbedringer og kvalitetsudvikling.
Der kan på nogle områder være behov for at understøtte rammebetingelser for udbud centralt og lokalt i amter og kommuner. Det gælder i forhold til bl.a. sikring af et tilstrækkeligt leverandørmarked, reduktion af
transaktionsomkostningerne, overgang til sammenlignelige regnskaber
samt adskillelse af drift- og bestillerfunktionerne, jf. boks 5.19.
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Boks 5.19. Redskaber til at understøtte udbud og udlicitering
Sikring af tilstrækkelige leverandørmarkeder
- Leverandørdannelse via udbud: Markedet udvikles i takt med omfanget af udbud.
- Privatisering af offentlige institutioner: Kan være nødvendigt i en overgangsfase,
indtil markedet er tilstrækkeligt og kan herefter evt. modvirke monopoliseringstendenser og utilstrækkelige markeder i udkantsområder.
Reduktion af transaktionsomkostninger
- Udarbejdelse af standardkontrakter, jf. det igangværende arbejde i regi af Økonomi- og Erhvervsministeriet.
- Forenkling af EU’s udbudsdirektiver, jf. EU-Kommissionens aktuelle arbejde
med forenkling af direktiverne og øget fokus på dialog mellem udbyder og leverandør. De nye direktiver ventes vedtaget i 2002/2003 og implementeret i 2004.
Sammenlignelige regnskaber
- Omlægningen af det kommunale budget- og regnskabssystem – med mulighed
for omkostningsbaserede regnskaber i kommunerne – gør det lettere at sammenligne kommunens eller amtets egne omkostninger med de eksterne leverandørers.
Adskillelse af drift- og bestillerfunktionerne
- Fordele omfatter bl.a. mindskede systemiske barrierer mod udbud og etablering
af et regnskabsmæssigt og organisatorisk grundlag for senere udbud.
- Ulemper kan omfattet øgede transaktionsomkostninger, hvilket betyder, at adskillelse er mest relevant ved større driftsenheder.

Der kan herudover være anledning til at overveje nærmere, om reglerne i
den sociale lovgivning mv. i nogle tilfælde kan udgøre en barriere for
markedsdannelse og gennemførelse af udbud på serviceområderne.
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Kapitel
Balancen mellem udbud og efterspørgsel efter
offentlige service
servic eydelser på lidt længere sigt

6.1. Indledning og sammenfatning
Offentlige velfærdsydelser i Danmark er som hovedregel gratis for brugerne. Det indebærer, at der ikke er en naturlig efterspørgselsbegrænsning
som på det private marked, hvor den enkelte bruger skal betale for den
pågældende vare og derfor må afstemme sin efterspørgsel efter prisen og
sin økonomiske formåen. Det indebærer et principielt ubegrænset efterspørgselspres.
I praksis begrænses efterspørgselspresset dog af andre forhold, herunder
at mange borgere har forståelse for, at der i praksis er grænser for mulighederne og ikke ønsker at bidrage unødigt til at øge skattebyrden i samfundet. Efterspørgselspresset afhænger også i høj grad af dialogen mellem
politikere og vælgere om de velfærdsstatslige prioriteringer.
Samtidig øges efterspørgselspresset på de offentlige velfærdsydelser af, at
metoder og kvalitet hele tiden udvikles, hvilket skaber nye behov og muligheder, f.eks. på sundhedsområdet, ligesom finansieringspresset påvirkes
af en tendens til, at omkostningerne ved at producere disse ydelser stiger
mere end omkostningerne i andre sektorer.
Vækstrammen for det offentlige forbrug frem til 2010 er relativt begrænset. Det indebærer en risiko for et stigende gab mellem efterspørgsel og
udbud af offentlige serviceydelser. Dette kan slå ud i længere ventelister,
utilfredshed med de offentlige servicetilbud og stigende brug af private
ordninger, som i yderste konsekvens vil kunne sætte velfærdssystemerne
under pres.
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Handlemulighederne over for efterspørgselspresset omfatter bl.a. effektivisering af det offentliges udbud af velfærdsydelser, således at der opnås
mere og bedre service for pengene.
Hvis effektiviteten i den offentlige sektor kan stige så hurtigt, at den imødekommer den fremtidige efterspørgsel – eller i hvert fald kun halter lidt
bagefter – vil der ikke være et problem med overefterspørgsel efter serviceydelser – eller problemet vil være begrænset.
Det er imidlertid tvivlsomt, om det er muligt at effektivisere udbudet i et
omfang, som modsvarer forventningerne til, at kvaliteten i de offentlige
serviceydelser ”følger med” udviklingen i det øvrige samfund.
Det er en supplerende mulighed at søge at påvirke efterspørgslen i nedadgående retning. Det kan f.eks. ske ved hjælp af visitation og forebyggelse,
samt ved hjælp af forskellige betalingsordninger, som vil have en efterspørgselsdæmpende virkning. Betalingsordninger kan f.eks. omfatte brugerbetaling af offentlige ydelser, tilkøb som supplement til en offentlig
grundydelse eller tilskud til køb af privat producerede velfærdsydelser.
Regeringens udgangspunkt er, at der skal udvises forsigtighed med indførelse af nye betalingsordninger. Udover at være konkret velbegrundet,
kræver indførelse af brugerbetaling eller forøgelse af brugerbetalingsandelen i allerede eksisterende ordninger, at to betingelser er opfyldt. For
det første skal provenuet anvendes til at reducere skatter og afgifter, og for
det andet skal den øgede brugerbetaling vedrøre en service, hvor borgerne
har frit valg. Hvor der er tale om varetagelse af helt nye opgaver, kan brugerbetaling undtagelsesvist indføres for helt eller delvist at dække de derved forbundne øgede udgifter.
Erfaringer fra Danmark og udlandet viser, at indførelse eller forøgelse af
egenbetaling virker meget effektivt i forhold til at reducere efterspørgslen.
Omvendt kan egenbetaling have uønskede afledte konsekvenser, som dog
i visse tilfælde vil kunne imødegås på anden vis.
Som udgangspunkt vil det gælde, at indførelse eller forøgelse af brugerbetaling vil reducere den hidtidige omfordeling, hvis provenuet anvendes til
skattenedsættelser. Såfremt provenuet fra brugerbetaling anvendes til udvidelser af den offentlige service, vil der som udgangspunkt være forde114
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lingsneutralitet. Hvis serviceudvidelsen ikke er knyttet direkte til betalingen, vil den samlede omfordeling dog kunne påvirkes.
Nærværende kapitel belyser den historiske udvikling i forbruget af velfærdsydelser og diskuterer hvordan efterspørgslen efter velfærdsydelser
kan forventes at udvikle sig på længere sigt (afsnit 6.2.).
Herefter diskuteres mulighederne for at imødegå efterspørgselspresset
(afsnit 6.3). Der lægges i afsnittet mindre vægt på effektiviseringsmuligheder og mere vægt på visitation, forebyggelse og navnlig betalingsordninger, hvilket afspejler den mere indgående diskussion af effektiviseringsmulighederne i kapitel 5.
6.2. Efterspørgslen efter velfærdsydelser
Over de seneste 30 år er forbruget af velfærdsydelser i form af sundhedsydelser, undervisning, pasning og pleje vokset mere end det øvrige forbrug jf. figur 6.1a. Mervæksten i velfærdsservice er ensbetydende med, at
disse serviceydelsers andel af det samlede offentlige henholdsvis private
forbrug er steget over de sidste 30 år, jf. figur 6.1b.
Den stigende andel kan bl.a. skyldes, at disse områder er højt politisk
prioriteret, at det generelt er vanskeligt at inddæmme omkostningerne,
bl.a. som følge af underliggende institutionelle forhold, samt at det som
følge af den teknologiske udvikling er muligt at levere en stadig bredere
og bedre vifte af velfærdsydelser.
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Figur 6.1a. Realvækst i privat og offentlig
velfærdsservice sammenlignet med realvækst i offentlig og privat forbrug, 19712000 og 1991-2000, årlig realvækst i
procent
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Figur 6.1b. Privat og offentlig velfærdsservice som andel af det samlede private
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Kilde: Danmarks Statistik og egne bereg- Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
ninger.

Det er vanskeligt at afgøre i hvilket omfang stigningen i udbuddet af velfærdsydelser over de seneste 30 år har imødekommet efterspørgslen efter
disse ydelser. Det skyldes, at der er store praktiske problemer forbundet
med at foretage statistiske analyser af efterspørgslen efter velfærdsservice,
jf. boks 6.1.
Der er en dokumenteret tendens til, at udgifterne til velfærdsservice vokser hurtigere end BNP. Det kan skyldes, at en større del af de mere basale
behov dækkes i takt med stigningen i BNP, men omvendt kan der argumenteres for, at de centrale velfærdsydelser (uddannelse, sundhed, pleje
mv.) netop opfylder basale, ikke velstandsafhængige behov.
Det er også muligt, at udviklingen skyldes en relativ prisstigning på velfærdsydelserne, herunder evt. fordi produktionen af mange af disse er
relativt personaleintensiv og mindre følsom overfor for eksempel forbedret teknologi end andre ydelser/varer.
En tredje mulighed kan være, at udviklingen kan henføres til en politisk
dynamik, herunder det forhold, at ydelserne opfattes som gratis fra brugerside, hvilket bidrager til at øge det politiske pres for forbedringer.
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Boks 6.1. Udvikling i efterspørgsel forklaret ud fra indkomst- og priseffekter
Indkomsteffekt
Udgifterne til velfærdsservice i Danmark har haft en tendens til underliggende stigning
i forhold til BNP. Såfremt denne tendens fortsætter, vil der også på langt sigt bruges en
stigende andel af BNP på velfærdsservice. Også når der sammenlignes på tværs af lande,
synes der at have været en tendens til større vækst i forbruget af velfærdsservice end i
BNP. Det kan skyldes, at velfærdsydelser naturligt udgør en stigende andel af indkomsten ved stigende velstand, idet de materielle behov bliver stadigt bedre tilfredsstillet.
Der kan dog også argumenteres for, at velfærdsservice ikke nødvendigvis behøver at
udgøre en stadig stigende andel af BNP. Visse undersøgelser tyder således på, at velfærdsforbruget vokser i takt med voksende indkomst, således at andelen af forbrugsmængden er konstant. Det er i overensstemmelse med det synspunkt, at uddannelse,
sundhed og pleje er basale goder som ikke afhænger af samfundets velstandsniveau.
Udviklingen i det offentlige forbrug af velfærdsservice er imidlertid politisk bestemt.
Det er derfor ikke muligt ud fra udviklingen i forbrugets andel af BNP isoleret set at
sige noget om det underliggende efterspørgselspres. Desuden er de offentlige velfærdsydelser gratis, hvorfor de ikke afspejler en (individuel) betalingsvillighed. Det gør det
vanskeligt at fastslå, om der er tale om en markant forøgelse i efterspørgslen. Det er lige
så vanskeligt at anvende udviklingen i forbruget af privat velfærdsservice som indikator
på øget efterspørgsel, idet dette i høj grad er bundet op på forbruget af offentlig velfærdsservice via brugerbetaling og offentligt støttet forbrug. Forbruget af privat velfærdsservice afspejler dermed i store træk det offentlige udbud af velfærdsservice.
Priseffekt
En alternativ forklaring på velfærdsservicens stigende andel af forbruget kan være en
relativ prisstigning på velfærdsservice. Der kan argumenteres for, at de tekniske fremskridt i produktionen af en stor del af velfærdsydelserne er mindre end i traditionelle
sektorer som landbrug og industri, idet den samme grad af automatisering ikke kan ske
inden for den personlige pasning og pleje mv. Det betyder, at personaleanvendelsen
ikke i samme grad er følsom over for teknologiudviklingen.
Det hindrer dog ikke, at produktiviteten inden for velfærdsservice kan øges meget
betydeligt gennem f.eks. bedre arbejdstilrettelæggelse, mere fleksibel tilpasning af ressourcer, bedre udnyttelser af moderne teknologi, øget markedsorientering osv., jf. kapitel 5.
Det forekommer sandsynligt, at der vil være en tendens til, at velfærdsydelserne gradvist
bliver relativt dyrere, og dermed kommer til at udgøre en stadig større andel af forbruget. Denne tendens kan yderligere forstærkes, hvis efterspørgslen ikke er særlig følsom
over for den stigende pris. Eftersom forbruget af offentlige velfærdsydelser som oftest er
frakoblet betalingen, bliver ydelserne opfattet som gratis. Derfor forbinder den enkelte
bruger af f.eks. sundhedssystemet ikke de enkelte ydelser med en pris – og vil derfor
heller ikke ændre adfærd som følge af prisændringer.
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Det er ikke givet, at efterspørgslen efter velfærdsydelser som helhed fremover vil vokse kraftigere end både indkomsten og det samlede forbrug. På
baggrund af de historiske erfaringer må det dog anses for overvejende
sandsynligt, at efterspørgslen efter velfærdsydelser mindst vil vokse nogenlunde i takt med den almindelige velstandsudvikling.
Som følge af velstandsstigningen og den teknologiske udvikling vil forventningerne til øgede dækningsgrader og bedre standarder for velfærdsservicen med stor sandsynlighed vokse. Det forstærkes i nogen grad af, at
globaliseringen indebærer en hurtigere spredning af og et hurtigere kendskab til nye eller forbedrede metoder, f.eks. på sundhedsområdet.
En opretholdelse af samme standarder og samme dækningsgrad kan således over tid blive betragtet som en relativ nedgang i service. Det er ikke
nok, at der f.eks. inden for sundhedsvæsenet kan klares de samme behandlinger som for 10-20 år siden. I takt med indkomstfremgangen vil
efterspørgslen efter flere såvel som bedre behandlinger sandsynligvis stige.
Det må forventes, at der er grænser for, hvor meget efterspørgselspresset
som følge af ønsker om øgede dækningsgrader kan stige. Der er grænser
for antallet af ældre, der har brug for plejehjem, antallet af børn, der har
brug for en institutionsplads, og hyppigheden af sygdom i et vist omfang.
De er alle i et vist omfang bestemt af ydre, objektive forhold. Men det er
til gengæld ikke sandsynligt, at der i praksis er grænser for presset på bedre standarder i form af øget kvalitet samt ønske om nye typer velfærdsydelser, herunder personalestandarder, jf. boks 6.2.
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Boks 6.2. Drivkraften bag stigende efterspørgsel
Drivkraften bag en stigende efterspørgsel efter velfærdsservice kan deles op på a) øgede
dækningsgrader og b) bedre standarder, der igen kan opdeles på øget kvalitet og ønsker
om nye typer velfærdsservice.
a) Øgede dækningsgrader
På nogle områder – for eksempel børnepasning og plejeboliger – vil der være en naturlig overgrænse for dækningsgraderne. Ventelister giver pres for at udvide produktionsomfanget. Der sker i dag en visitation af adgangen, så det forbeholdes individer med en
bestemt alder eller særskilt behov, men øget efterspørgsel vil slå ud i krav om, at dækningsgraden øges.
b) Bedre standarder
b1) Øget kvalitet i velfærdsservice
Ønsker om højere kvalitet kan f.eks. gælde områder som: bedre mad, mere plads og
mere plejepersonale pr. ældre; flere bøger og computere eller flere lærere pr. elev; flere
pædagoger og bedre legefaciliteter pr. barn; bedre mad, bedte apparatur, bedre behandlingsmetoder og flere sygeplejersker på hospitalet; flere timers hjemmehjælp om ugen.
b2) Ønsker om nye typer velfærdsservice
Som i alle andre sektorer finder der innovation sted inden for velfærdsservice,
som medfører, at der løbende fremkommer nye produkter og ydelser. Det gælder f.eks. nye behandlingsmuligheder over for sygdomme, der ikke tidligere har
været behandling for; nye typer specialundervisning af børn.
Eksempel på stigende efterspørgsel efter velfærdsydelser
En illustration af, hvordan den stigende efterspørgsel efter velfærdsservice kan udmønte
sig – ikke mindst i form af bedre standarder – fremgår af følgende eksempel: Med den
almindelige produktivitetsudvikling på 2 pct. om året vil en familie i løbet af 20 år
opnå en ca. 50 pct. forøgelse af sin disponible indkomst. Har familien som udgangspunkt en bolig på 100 kvm. vil familien om 20 år have råd til en bolig på 150 kvm.
mv.
I praksis er det naturligvis muligt, at familien i stedet for at flytte til en anden bolig på
100 kvm., som blot har en bedre beliggenhed eller er i bedre stand end den nuværende
bolig – dvs. at noget af velstandsfremgangen veksles til kvalitet frem for kvantitet, således som det hidtil har været tilfældet. Alt andet lige må det anses for sandsynligt, at
denne familie i situationen om 20 år samtidigt ønsker at kunne veksle noget af denne
velstandsfremgang til lidt flere pædagoger til deres barn i børnehaven, lidt flere plejere
til deres forældre på plejehjem, lidt bedre/mere intensiv undervisning af deres uddannelsessøgende barn.
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6.3. Muligheder for at imødegå et stigende efterspørgsels
efterspørgsels gab
Såfremt efterspørgslen efter velfærdsydelser frem mod 2010 f.eks. stiger i
takt med det samlede privatforbrug, vil den samlede stigning i efterspørgslen efter velfærdsydelser fra 2002 til 2010 være på godt 22 pct. Afhængig af mulighederne for at effektivisere produktionen, kan der således
opstå et efterspørgselsgab1, jf. figur 6.2.
Figur 6.2. Efterspørgslen efter velfærdsservice, 2002-2010
Indeks 2002=100

Indeks 2002=100

125

125

Muligt gab mellem
udbud og efterspørgsel

120

120

Det private forbrug
Effektivt udbud inkl.
effektivisering

115

115

110

110

105

105

100

100
02

04

06

08

10

Ressourceforbrug ved bedre standarder og dækningsgrader
Ressourceforbrug ved uændrede standarder og dækningsgrader

Anm.: Den offentlige sektors udbud af velfærdsservice vil givet stige mere end betinget af ressourceforbruget. Det skyldes effektivisering.
Det er vanskeligt på forhånd at sige, hvor store effektiviseringsgevinsterne – og dermed det effektive udbud – er.
Kilde: Økonomisk Redegørelse, januar 2002, Finansministeriet.

Der sker løbende forbedringer af effektiviteten i den offentlige sektor.
Den offentlige sektor bliver med tiden stadig mere produktiv, bl.a. understøttet af en bevidst og målrettet indsats for løbende at opnå mere kvalitet
for pengene, jf. kapitel 5.
1

Jf. tidligere er det ikke muligt statistisk set at opgøre efterspørgslen efter velfærdsservice, og det vides derfor ikke i hvilket omfang udbuddet matcher efterspørgslen i dag.
På nogle områder er efterspørgslen efter velfærdsydelser i dag højere end udbuddet.
Det ses f.eks. ved ventelister til behandling, studier, institutionspladser osv.
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Hvis effektiviteten i den offentlige sektor kan stige så hurtigt, at den imødekommer den fremtidige efterspørgsel – eller i hvert fald kun halter lidt
bagefter – vil der ikke være et problem med overefterspørgsel efter serviceydelser – eller problemet vil være begrænset.
Det er imidlertid tvivlsomt, om det er muligt at effektivisere udbudet i et
omfang, som modsvarer forventningerne til, at kvaliteten i de offentlige
serviceydelser ”følger med” udviklingen i det øvrige samfund.
I givet fald kan det vælges at acceptere, at der vil være en generel overefterspørgsel efter velfærdsservice. På længere sigt kan der dog være en risiko
for, at dette sætter velfærdssystemerne under pres, jf. boks 6.3.
Boks 6.3. Mulige konsekvenser af et vedvarende efterspørgselsgab på
længere sigt
Hvis efterspørgslen efter velfærdsydelser, trods forstærket indsats for effektiviseringer i
leveringen af disse, vedvarende er større end udbuddet, kan det slå ud i længere ventelister, utilfredshed med de offentlige servicetilbud og stigende brug af private ordninger i
form af privathospitaler, private sundhedsforsikringer mv.
Dermed kan der være en risiko for, at der opstår en øget utilfredshed med at betale skat,
fordi brugere af private velfærdsydelser kan have en oplevelse af at betale dobbelt, nemlig både for deres individuelle ydelser, men også for de offentlige ydelser, som de ikke
ønske eller kan bruge.
Hvis de private producenter af velfærdsydelser i højere grad er i stand til at tiltrække de
knappe ressourcer af arbejdskraft, kan der som konsekvens – i hvert fald på kort- til
mellemfristet sigt – ydermere opstå stigende ressourcemangel i den offentlige serviceproduktion og dermed risiko for et lavere offentligt udbud af velfærdsservice.

En anden mulighed er at søge at påvirke efterspørgslen i nedadgående
retning. Dette kan principielt ske ved hjælp af offentlig regulering i form
af visitation og forebyggelse eller via betalingsordninger.
Visitation til offentlige ydelser foregår ud fra en række forskellige kriterier,
herunder f.eks. i forbindelse med institutionspladser og skolegang, hvor
alderen har betydning for placeringen, eller efter mere behovsorienterede
kriterier f.eks. i forbindelse med sygehusbehandling, hjemmehjælp og
hjælpemidler til ældre/handicappede.
Visitation kan regulere brugen af velfærdsydelser og medvirke til at afgrænse hvilke ydelser og opgaver det offentlige tager sig af i forhold til
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private løsninger. Visitation ændrer dog ikke umiddelbart efterspørgselspresset, men sætter alene grænser for hvem der kan benytte den pågældende ydelse.
Forebyggelse kan også bidrage til at begrænse efterspørgslen især på sundhedsområdet og inden for ældreplejen, jf. del II. Reduktion af efterspørgslen er ikke det primære mål med forebyggelse, men ofte en effekt heraf.
På det korte sigt vil en mere effektiv forebyggelse af trafikulykker allerede
fra den første dag indebære færre tilskadekomne og dermed reducere efterspørgselspresset på navnlig behandlings-, men også hjælpemiddelområdet mv. På det lidt længere sigt vil f.eks. mere effektiv forebyggelse af nedslidning og usund livsstil reducere sygefraværet og efterspørgselspresset på
f.eks. behandlings- og medicinområdet.
Effekten af forebyggelsesinitiativer behøver ikke at have en meget lang
tidshorisont. F.eks. kan de positive samfundsmæssige effekter af forebyggelse af risici, som først slår igennem på længere sigt (f.eks. rygning, ernæring og fysisk aktivitet) ofte have effekt også på kort sigt (f.eks. på hjertesygelighed og dermed behandlingsbehov i form af senge- og medicinforbrug).
Visitation og forebyggelse er velegnede instrumenter til målrettet regulering af efterspørgslen på specifikke velfærdsområder. Betalingsordninger
er principielt et instrument med et bredere sigte. I resten af kapitlet belyses hvilke effekter forskellige betalingsordninger vil kunne have på velfærdsområdet.

Betalingsordninger
Traditionelt har velfærdsydelser i Danmark været finansieret og produceret i offentligt regi og stillet gratis til rådighed for borgerne. Det gælder i
mindre grad i mange andre lande, herunder f.eks. i de sydeuropæiske lande og i USA, jf. figur 6. 3.
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Figur 6.3. Private og offentlige udgifter til velfærdsservice,
pct. af BNP, 1994
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Anm.: Privat forbrug har i en række lande, herunder Danmark, hovedsagelig karakter af brugerbetaling til offentlige institutioner.
Kilde: FN: National Accounts Statistics, Main Aggregates and Detailed
Tables, 1994.

Det skyldes navnlig, at der i Danmark har været lagt vægt på en lige adgang til velfærdsydelserne, det vil sige, at de skulle stilles gratis til rådighed
for alle borgere. I modsætning hertil finansieres mange velfærdsydelser i
andre lande af private forsikringer, ligesom der i mange lande sker en
hyppigere anvendelse af betalingsordninger.
Det er regeringens holdning, at der skal udvises forsigtighed med at indføre nye former for brugerbetaling eller hæve brugerbetalingsandelen i
eksisterende ordninger. Udover at være konkret velbegrundet, kræver
indførelse af brugerbetaling eller forøgelse af brugerbetalingsandelen, at to
betingelser er opfyldt. For det første skal provenuet anvendes til at reducere skatter og afgifter, og for det andet skal brugerbetalingen vedrøre en
service, hvor borgerne har frit valg. Hvor der er tale om varetagelse af helt
nye opgaver, kan brugerbetaling undtagelsesvist indføres for helt eller
delvist at dække de derved forbundne øgede udgifter, jf. boks 6.4.
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Boks 6.4. Skattestoppets betydning for indførelse af gebyrer, brugerbetaling mv.
Gebyrer og afgifter mv. er enten skatter eller brugerbetaling.
Gebyrer med et fiskalt (skattemæssigt) sigte er betalinger for offentlige ydelser, hvor
betalingen udgør mere end omkostningen ved at producere den pågældende ydelse.
Sådanne gebyrer skal være hjemlet i lovgivning, jf. statens budgetvejledning og almindelig statslig konteringspraksis. Gebyrer med et fiskalt sigte er omfattet af skattestoppet og
fastlåses i nominelle termer fra 2002.
Gebyrer, der ikke har et fiskalt sigte, er brugerbetaling -- dvs. at betalingen for den
pågældende ydelse kun er helt eller delvis omkostningsdækkende.
Brugerbetaling er ikke skatter, men derimod den andel af omkostningerne vedr. offentlige ydelser, som netop ikke er finansieret via skatten.
Eksisterende brugerbetaling mv.
Eksisterende brugerbetalingsordninger kan generelt reguleres med omkostningsudviklingen, hvorved brugerbetalingsandelen fastholdes over tid.
Eventuel ny brugerbetaling
Der skal – uafhængigt af skattestoppet – udvises forsigtighed med at indføre nye former
for brugerbetaling eller hæve brugerbetalingsandelen. Ønsker herom skal forelægges
Økonomiudvalget (for så vidt angår det statslige område), som træffer beslutning på
baggrund af de konkrete begrundelser. Hvis ønsker om øget eller ny brugerbetaling er
utilstrækkeligt begrundede, afvises de. På det kommunale område indgår ændringer i
brugerbetalingsandelen i drøftelserne mellem stat og kommuner.
Som udgangspunkt skal to betingelser være opfyldt for at indføre brugerbetaling, eller
øge brugerbetalingsandelen, for allerede eksisterende ordninger og ydelser:
1) Provenuet fra den øgede brugerbetaling skal anvendes til sænkning af skatter eller
afgifter.
2) Den øgede brugerbetaling skal vedrøre en service, hvor borgerne har frit valg.
Hvor der er tale om varetagelse af helt nye opgaver, kan brugerbetaling undtagelsesvist
og efter godkendelse i Økonomiudvalget indføres for helt eller delvist at dække de derved forbundne øgede udgifter.
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KL’s holdning er, at regeringens skattestop og de relativt begrænsede
vækstrammer indebærer et behov for nye styringsredskaber i kommunerne, jf. boks 6.5.
Boks 6.5. KL’s holdninger til brugerbetaling
Regeringens skattestop og et stort udgiftspres på flere af de store serviceområder indebærer, at der er behov for nye styringsredskaber i kommunerne. Styringsredskaberne
skal dels bidrage med alternativ finansiering i kommunerne og dels indebære en efterspørgselsregulerende mekanisme, som kan mindske presset på den offentlige service. På
længere sigt vil efterspørgselspresset være endnu mere udtalt – især på ældreområdet –
og behovet for nye styringsredskaber derfor endnu mere påtrængende.
Et redskab i den forbindelse vil være indførsel af egenbetaling på visse områder – både
inden for kerneydelserne som f.eks. praktisk bistand (rengøring, indkøb mv.) på ældreområdet – men også inden for de mindre udgiftstunge kommunale ydelser som f.eks.
udlån af nye medier på folkebibliotekerne.
En variant af egenbetaling er tilkøb. I takt med, at der gennemføres lovforslag, som har
til hensigt at øge konkurrencen på markedet for offentlige serviceydelser, vil der opstå
en situation, hvor offentlige og private leverandører skal konkurrere på lige fod. Dette
vil kræve, at kommunerne på lige fod med de private leverandører får mulighed for at
tilbyde tilkøbsydelser. Tilkøb synes f.eks. relevant på dagpasnings- og ældreområdet.
Der er behov for at koble brugerbetaling til et mere frit valg for borgerne, som eksempelvis indføres med lovforslaget om frit valg på ældreområdet. Dette er afgørende for
kommunernes mulighed for selv af fastlægge skat/serviceforholdet, så borgeren ikke via
det frie valg har mulighed for at vælge et højere serviceniveau, end borgeren selv er
med til at skattefinansiere.
Både for så vidt angår egentlig brugerbetaling som tilkøb vil det være af afgørende
betydning for kommunerne, at der gives en vis fleksibilitet i den konkrete udformning
af betalingsreglerne på de enkelte områder.
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Betalingsordninger kan opdeles i 1) brugerbetaling af offentlige ydelser, 2)
tilkøb som supplement til en offentlig grundydelse og 3) tilskud til køb af
privat producerede velfærdsydelser. De enkelte typer af betalingsordninger er beskrevet i boks 6.6.
Boks 6.6. Brugerbetaling, tilkøb og tilskud
Offentlig produktion
Prisfastsættelse inden for det offentlige kan ske enten ved brugerbetaling eller tilkøb.
Brugerbetaling: Den enkelte borger betaler helt eller delvist for en offentlig produceret
ydelse – det offentlige bidrager med resten. Udbuddet af ydelsen vil under brugerbetaling stadig være fastsat af det offentlige ud fra politiske og økonomiske hensyn.
Tilkøb: Der er to former for tilkøb: 1) Køb af mere af den relevante offentligt producerede kerneydelse ud over det niveau, der finansieres af skatter; og 2) Køb af tillægsydelser hos den offentlige producent (f.eks. hæk-klipning mv.). Der findes meget få eksempler på tilkøb i den rene form med offentligt betalte og offentligt producerede kerneydelser og egenfinansiering af offentligt producerede tilkøbsydelser.
Privat produktion
Privat producerede ydelser kan stilles helt eller delvis frit til rådighed for borgerne ved
hjælp af tilskud. Der kan reelt sondres mellem to former for tilskud. Det ene tilfælde er
i de situationer, hvor tilskuddet er på 100 pct. af ydelsens pris. Det andet tilfælde er,
hvor tilskud gives som et fast beløb, eksempelvis tilskud til privatskoler eller som en
andel, eksempelvis medicintilskud og tilskud til kiropraktor.
Tilskud kan opfattes som målrettet hjælp til en bestemt type privat forbrug, hvor det
offentlige ikke nødvendigvis pr automatik skal dække den marginale omkostning.
Stiger priserne for de pågældende tilskudsberettigede privatfinansierede ydelser, som
følge af at producenten sætter priserne i vejret, vil egenbetalingen for den enkelte borger stige.
Privat produktion underlagt offentlig regulering
Der er grænsetilfælde mellem tilskud på den ene side og brugerbetaling/tilkøb på den
anden, hvor den private produktion er underlagt offentlig regulering. Reguleringen
kan f.eks. bestå i fastsættelse af priser og/eller afgrænsning af markedsandele. Det er
også i høj grad på disse markeder, at ventelister kan forekomme eftersom reguleringen
ofte sker i form af afgrænsning af udbuddets størrelse.

Brugerbetaling og tilkøb kan være med til at dæmpe efterspørgslen efter
velfærdsservice. Betalingen kan samtidig – principielt – finansiere et øget
udbud. Der er imidlertid en række problemer og risici knyttet til især
tilkøbsydelser, jf. boks 6.7.
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Boks 6.7. Problemstillinger i forbindelse med indførelse af tilkøb
Tilkøbsydelser i den offentlige sektor kan på nogle områder eventuelt være en mulighed for at imødekomme borgernes efterspørgsel efter serviceydelser indenfor rammerne
af skattestoppet og de finanspolitiske målsætninger. Der er imidlertid en række mulige
problemer og hensyn i den forbindelse:
•

•

•
•
•
•

Der er risiko for krydssubsidiering, hvor skattemidler medgår til at holde prisen på
tilkøbsydelsen nede, hvilket indebærer markedsforvridning og ulige konkurrencevilkår i forhold til private udbydere. Det gælder også, selvom de offentlige producenter udskilles som selvstændige enheder organisatorisk og regnskabsmæssigt, så
længe ejerskabet ligger i offentligt regi.
Der vil kunne opstå et pres for udvidelse af de gratis, skattefinansierede ydelser på
bekostning af tilkøbsydelserne. Omvendt vil nogle kommuner evt. anvende muligheden for tilkøb/”merkøb” til at begrænse de gratis ydelser til det lovpligtige
omfang, hvilket i mange tilfælde kan være mindre end i dag. Det kan ikke på forhånd afgøres, hvilken tendens, der vil dominere.
”Frit valg” indebærer at brugerne får mulighed for at købe ekstra ydelser ved at
vælge en privat leverandør. Tilkøb/”merkøb” kan omvendt trække i retning af,
udbuddet af ekstra serviceydelser bevares i offentligt regi.
Introduktionen af mere markedsorienteret kommunal produktion kan aflede den
politiske opmærksomhed fra kerneydelserne.
”Merkøb” i forbindelse med kerneydelserne indebærer betaling på områder, hvor
betalingsvillighed og -evne ikke hidtil har haft indflydelse på de ydelser, der er til
rådighed for den enkelte.
Rekrutteringsvilkårene for amter og kommuner indebærer, at det kan blive vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt personale til de nye funktioner.

De fleste af de offentlige velfærdsydelser er skattefinansierede og ved brug
af ydelserne er de gratis at anvende for den enkelte borger, men der er
også betaling for benyttelse af en lang række velfærdsydelser. Tabel 6.1.
viser en oversigt over forskellige typer af velfærdsydelser sat i forhold til
hvem der producerer og hvem der finansierer ydelserne.
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Tabel 6.1. Produktion og finansiering af velfærdsydelser
Offentlig produktion

Privat produktion
underlagt offentlig regulering
Tilskud = 100 pct.
Fysioterapi for
handicappede
Falck (v. ulykker)
Opholdssteder og
familiepleje

Privat produktion

Tilskud
Medicin

Tilskud = 100 pct.
Tilskud til behandling på private eller
udenlandske hospitaler ved fritvalgsordning
Nogle typer af
hjælpemidler

Offentlig finansiering

Hospitalsindlæggelser
Ambulant behandling
Folkeskoler
Gymnasier
Plejehjem
Revalideringsinstitutioner
Offentlig
hjemmehjælp

Delvis
off./priv.
at finansiering

Brugerbetaling
Børnehaver
Vuggestuer
Fritidshjem

Tilskud
Privatiseret kollektiv trafik
Fysioterapi
Kiropraktor
Psykologer (med
henvisning)
Fodterapi (med
henvisning)

Tilkøb
Ekspreslevering
fra biblioteker

Tilskud/Tilkøb
Tilskud
Sygesikring (grup- Privatskoler
pe 2)
Private gymnasier
Nogle typer af
hjælpemidler
VUC
Aftenskoler
Begravelseshjælp
Privat hjemmehjælp
i visse kommuner

Fast andel
(F.eks. et off.
tilskud på 50
pct. af ydelsens pris - den
marginale
omkostning
ved flere eller
dyrere ydelser
deles)
Fast tilskud i
kroner og ører
(F.eks. et
offentligt
tilskud på x
kr. til den
pågældende
aktivitet - den
enkelte borger
betaler den
marginale
omkostning)
Privat finansiering
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virksomhed
(prisen skal
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Privathospitaler
Briller
Alternativ behandling
Psykologer (ej henvisning)
Fodterapi (ej henvisning)
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Regulering af adfærd ved brug af betalingsordninger
Introduktion af betalingsordninger indebærer, at brugerne tager omkostningerne ved at producere de gældende velfærdsydelser i betragtning, når
der efterspørges en given velfærdsydelse. Den enkelte forbruger vil i højere
grad overveje købet af den pågældende velfærdsydelse i forhold til køb af
andre varer og tjenester, og forbruget vil begrænses af den enkeltes indkomst. Dette vil trække i retning af en mindre efterspørgsel.
Ved at introducere betalingsordninger i en situation med overefterspørgsel er formålet at sikre, at det begrænsede udbud tilgodeser de borgere, der
har størst nytte af de pågældende ydelser. Det forventes umiddelbart, at
brugerbetalingen vil reducere efterspørgslen fra dem, der ikke har påtrængende behov, men at det ligeledes vil medføre en reduktion i efterspørgslen fra personer, som har behov for, men ikke råd til den pågældende
ydelse.
Alene synliggørelsen af omkostningerne kan påvirke efterspørgslen, jf.
boks 6.8. Der er således såvel hjemlig som international dokumentation
for, at egenbetaling på områder, der hidtil har været gratis eller forsikringsbaserede, giver anledning til en reduktion i efterspørgslen.
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Boks 6.8. Synliggørelse af omkostninger påvirker eftersp ørgsel
Det er undersøgt, hvordan synliggørelse af udgifterne ved offentlige ydelser kan føre til
krav om, at begrænse de offentlige udgifter. Analysen er foretaget på baggrund af interviews af en gruppe borgere i Odense kommune.
Resultaterne af undersøgelsen om borgernes (brugere såvel som ikke-brugere) ønsker til
øgede offentlige ydelser og mindre skat viser, at fiskal illusion i høj grad finder sted. På
næsten alle udgiftsområder er der flere borgere, der ønsker større bevillinger end omvendt, og stort set ingen ønsker at betale mere i skat. Endvidere fremgår det, at de mest
inkonsistente, er dem, der også er størst modstandere af brugerbetaling.
Før der i interviewene gives information om udgifterne ved forskellige offentlige ydelser
viser det sig, at brugerne har langt større information om udgifternes størrelse end ikkebrugere, og brugere har i højere grad ønske om at øge udgifterne, hvor ikke-brugere
ikke har en holdning til, hvorvidt udgifterne er for høje. Ved at give information om
priser, påvirkes ikke-brugere i særlig grad, og bliver i højere grad utilfredse med udgifternes størrelse. Brugerne ignorerer i højere grad prisoplysningerne.
Udgiftsinformationen bevirker derimod, at flere borgere mener, der bruges for mange
penge på enkelte udgiftsområder samtidig med, at tilslutning til brugerbetaling vokser
(om end ikke nødvendigvis på de områder, hvor de udspurgte selv er brugere af offentlige ydelser).
Der konkluderes, at oplysninger til borgerne om priser på de offentlige ydelser reducerer
den fiskale illusion og inkonsistens. Prisinformationerne reducerer ligeledes asymmetrien mellem producent/bruger på den ene side og ikke-brugere på den anden side, og
afdæmper derved ønskerne om vækst i de offentlige udgifter.
Øget prisinformation bidrager også til modstriden mellem brugere og ikke-brugere, og
det medfører større kritik af skattefinansierede velfærdsydelser. Det påpeges dog, at
denne modstrid er mindst på udgiftsområder, der omfatter basale goder.
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En veldokumenteret empirisk undersøgelse af den efterspørgselsdæmpende effekt af egenbetaling er RAND-undersøgelsen af effekten af ændringer
i egenbetalingen på sygesikringsordninger, jf. boks 6.9. Der er ikke tanker
om egenbetaling på dette område i Danmark, men det må formodes, at
effekten er nogenlunde uafhængig af det konkrete område. Det er endda
muligt, at – navnlig de mere basale – sundhedsydelser er mindre følsomme over for egenbetaling end offentlige serviceydelser generelt.
Boks 6.9. RAND eksperimentet –eftersp ørgsel efter sundhedsydelser
RAND eksperimentet undersøgte, hvordan efterspørgslen efter sundhedsydelser påvirkes af ændringer i sygesikringsordninger i form af ændringer i egenbetalingsandelen.
Formålet med undersøgelserne var bl.a. at få bedre viden om, hvordan sundhedsforsikringer kan udformes, således at der for begrænsede ressourcer opnås en dækning,
der ikke forringer den generelle sundhedstilstand, men at overforbrug samtidig undgås.
Resultaterne viser, at egenbetaling begrænser efterspørgslen efter sundhedsbehandlinger. I gennemsnit finder de, at elasticiteterne ligge på mellem –0,1 og –0,2.
Hvorvidt brugerbetaling i RAND undersøgelsen medfører dårligere sundhedstilstand er
blevet diskuteret indgående. Det kan påvises, at den mindre efterspørgsel efter sundhedsbehandlinger som følge af egenbetaling er lige stor for effektive og ikke-effektive
behandlinger. Det indikerer, at borgerne ikke selv er i stand til at vurdere, hvorvidt
deres symptomer er alvorligere eller ej, hvilket taler for fri adgang til sundhedsydelser.
Men det siger i sig selv ikke noget om, hvorvidt sundhedstilstanden er blevet dårligere.
Ifølge undersøgelser kan der ikke spores nogen ændring i den generelle sundhedstilstand, men på få udvalgte områder er der tale om ringere sundhedstilstand. Der konkluderes på den baggrund, at det vil være langt mindre omkostningsfuldt at målrette
gratis behandling mod grupper af befolkningen med specifikke helbredsmæssige problemer, hvor egenbetaling viser sig at medføre sundhedsmæssige problemer.

Erfaringerne fra indførelsen af gratis fysioterapi i forbindelse med finanslovsaftalen for 1989 er et ”omvendt” eksempel på egenbetalingens betydning for efterspørgslen, jf. boks 6.10.
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Boks 6.10. Forbruget af fysioterapi
Som led i finanslovsaftalen for 1989 blev der etableret en ordning med gratis fysioterapi
for handicappede. Der blev afsat omkring 30 mio.kr. årligt. Udgifterne har dog ikke
kunnet holdes inden for rammen, og i 2000 er udgifterne steget til 350 mio.kr., jf. figur
3a. I samme periode har udgifterne til fysioterapi for ikke-handicappede, hvor der er en
egenbetaling ved henvisning, stort set været uændrede. De samlede offentlige udgifter
til fysioterapi er næsten 3 gange højere i dag end i 1989. De samlede offentlige udgifter
til hele sygesikringsområdet er til sammenligning steget med 50 pct., jf. figur 3b.
Figur 3a. Udvikling i offentlige udgifter Figur 3b. Udvikling i de samlede sygetil fysioterapi fordelt på almindelig og sikringsudgifter og udgifterne til fysiotevederlagsfri fysioterapi, 2000-priser
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Egenbetaling kan have uønskede afledte konsekvenser i form af, at der
sker en frasortering af personer med lave indkomster. De eventuelt utilsigtede adfærdsmæssige konsekvenser kan dog søges løst på anden vis, f.eks.
ved at målrette gratis behandling mod specifikke grupper af befolkningen
og/eller specifikke helbredsmæssige problemer.

Fordelingseffekter af øget egenbetaling
Fordelingseffekterne af øget egenbetaling er langtfra entydige, jf. tabel 6.2.
Konkret vil fordelingsvirkningerne afhænge af, hvad finansieringsbidraget
anvendes til.
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Tabel 6.2. Fordelingsvirkninger ved indførelse af brugerbetaling

Provenu fra
brugerbetaling
benyttes til
skattelettelser

Brugerbetaling på velfærdsydelser der i højere grad benyttes af
lavindkomstgrupper
Mindsker omfordeling

Proportionale
1)
skattelettelser
Mindsker omfordeling
Skattelettelser
målrettet den
progressive del af
skattesystemet
Provenu fra
Øget service der i Uændret omfordeling
brugerbetaling højere grad benytbruges til øget tes af lavindkomstgrupper
service på
andre områder Øget service der i Mindsker omfordeling
højere grad benyttes af højindkomstgrupper

Brugerbetaling på velfærdsydelser der i højere
grad benyttes af højindkomstgrupper
Øger omfordeling
Uændret omfordeling

Øget omfordeling

Uændret omfordeling

1) Skattenedsættelsen antages at være fordelingspolitisk neutral.

Som udgangspunkt vil det gælde, at indførelse eller forøgelse af brugerbetaling vil reducere den hidtidige omfordeling, hvis provenuet anvendes til
skattenedsættelser. Såfremt provenuet fra brugerbetaling anvendes til udvidelser af den offentlige service vil der som udgangspunkt være fordelingsneutralitet. Hvis serviceudvidelsen ikke er knyttet direkte til betalingen, vil den samlede omfordeling dog kunne påvirkes.
Det skal bemærkes, at fordelingspolitiske hensyn skal ses i sammenhæng
med andre hensyn, herunder hensynet til den samlede beskatning i samfundet.
Eventuelle fordelingsmæssige virkninger kan reduceres ved at målrette
skattelettelser mod lavindkomstgrupper.
Indkomstfordelingen bliver ikke påvirket af, at nye velfærdsydelser betales
af den enkelte bruger. Det gælder uanset om det er privat eller offentlig
produceret velfærdsservice. Kun hvis det lægges til grund, at alternativet
er skatteforhøjelser – og der dermed ikke sammenlignes med den hidtidige indkomstfordeling – vil øget brugerbetaling eller tilkøb kunne siges at
udgøre en fordelingsmæssig forskel.
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Den ulighed der måtte opstå som følge af øget egenbetaling kan afdæmpes, hvis egenbetalingen gøres indkomstafhængig. Dette vil imidlertid øge
eksisterende samspilsproblemer og dermed have negative adfærdseffekter
på linje med en forøgelse af indkomstskatten.
De fordelingsmæssige konsekvenser der i givet fald opstår ved egenbetaling kan karakteriseres som vertikal ulighed. Ligeledes kan situationen
uden priser og den deraf følgende overefterspørgsel medføre ulighed, der
dog ikke har økonomisk karakter. En sådan situation kan karakteriseres
horisontal ulighed, som er kendetegnet ved ventelister, hvor det eksempelvis er visitation eller først-til-mølle princippet, der afgør adgangen til
ydelsen. Specielt sidstnævnte medfører, at der ikke vil være sammenhæng
mellem adgang til ydelsen og behovet for den pågældende ydelse.
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Kapitel
Grundskoleområdet (folkeskole mv.)

7.1. Indledning og sammenfatning
Folkeskoleområdet var i begyndelsen af 90’erne karakteriseret ved faldende elevtal og stigende enhedsudgifter. Efter 1996 er elevtallet begyndt at
stige, og dette er delvist blevet imødegået inden for den eksisterende kapacitet ved et svagt fald i enhedsomkostningerne. Enhedsomkostningerne
er dog fortsat knap 10 pct. over niveauet i 1990.
Frem mod 2010 forventes antallet af elever i folkeskolen at stige med 2030.000 børn i forhold til 2002, svarende til ca. 5 pct. Herudover vil en
række andre faktorer kunne medføre udgiftspres og forudsætte ændrede
prioriteringer, herunder f.eks. en stigende andel af elever på de ældste
klassetrin, et stigende antal tosprogede elever mv.
For at møde udfordringen fra det stigende elevtal er det vigtigt at nedbringe ressourceforbruget pr. elev. Dette vil i mange kommuner kræve
aktiv og omfattende effektivisering og prioritering. Valget af budgetteringsmodel spiller en afgørende rolle i den forbindelse.
En væsentlig del af nedbringelsen af enhedsomkostningerne vil kunne
realiseres ved at fastholde det niveau for klassekvotienter i børnehaveklasserne, som er etableret i de senere år. Dette vil i nogle kommuner
kræve justering af skoledistrikter og skolestrukturer.
Der er endvidere et potentiale for at møde udfordringen ved at stimulere
en øget afgang fra niende klasse til ungdomsuddannelserne, ved at forbedre koordinationen mellem skole og fritidsordninger, samt ved en mere
hensigtsmæssig udnyttelse af lærernes arbejdstid. Mange kommuner udnytter ikke mulighederne i den nye arbejdstidsaftale for at øge andelen af
lærernes arbejdstid, der bruges på undervisning. Herudover er der behov
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for størst mulig rummelighed i folkeskolen og en mere målrettet anvendelse af specialundervisning med en bedre balance mellem faglige og økonomiske hensyn.
Der er en række bestemmelser i den nuværende lovgivning, der kan virke
som en barriere for en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Set i
lyset af de kommende års udfordringer på området kan det overvejes om
den nuværende balance mellem hensynet til en effektiv ressourceudnyttelse og øvrige hensyn i alle tilfælde er rigtig. En mere effektiv organisering og tilrettelæggelse vil endvidere skabe rum for indholdsmæssige
initiativer.
En fjernelse af nogle af de nævnte barrierer – der bl.a. er udtryk for de
hidtidige principper for den centrale kvalitetssikring af folkeskolen – vil
indebære, at kommunerne får mere fleksible rammer for tilrettelæggelse af
undervisningen. En opblødning af folkeskoleloven vil imidlertid forudsætte, at den centrale kvalitetssikring erstattes af anden styring, f.eks. ved
et større fokus på de opnåede resultater og ved, at kravene til kommunernes dokumentation af undervisningens kvalitet hæves.
I det følgende gennemgås først udviklingen i kommunernes udgifter på
grundskoleområdet siden 1990 (afsnit 7.2.). Dernæst diskuteres udgiftspresset frem mod 2010 (afsnit 7.3.), og der lægges særlig vægt på kommunernes effektiviserings- og prioriteringsmuligheder (afsnit 7.4.). Endelig skitseres nogle barrierer i det nuværende regelgrundlag (afsnit 7.5.).
7.2. Udviklingen i udgifterne til grundskoleområdet
Grundskoleområdet omfatter folkeskolen, de frie grundskoler og efterskolerne. De kommunale udgifter hertil udgjorde 31,7 mia.kr. i 2000,
svarende til knap 30 pct. af kommunernes samlede serviceudgifter. Udgifterne til folkeskolen udgør godt 90 pct. heraf, svarende til 29,1 mia.kr.
Nettodriftsudgifterne på grundskoleområdet er fra 1990 til 2000 steget
med 9,7 pct. i faste priser, svarende til 0,9 pct. om året.
Antallet af elever i folkeskolen var faldende i starten af 1990’erne, men er
steget i sidste halvdel af perioden, således at antallet af elever i 2000 om138
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1

trent svarede til niveauet i 1990. Stigningen i elevtallet er fortsat i 2001
og 2002 og forventes først at toppe i 2007-2009, jf. nedenfor.
Gennemsnitsudgiften pr. elev er fra 1990 til 2000 steget med 10 pct.
realt, og denne stigning er sket i den del af perioden, hvor elevtallet faldt.
Fra 1996, hvor elevtallet begynder at stige, har udgiften pr. elev været
svagt faldende, når der korrigeres for takstforhøjelsen vedr. den vidtgående specialundervisning, jf. figur 7.1a.
Figur 7.1a. Elevtal og nettodriftsudgift pr. Figur 7.1b. Udvikling i klassekvotienten
elev i folkeskolen, 1990-2000
og elev/lærer-ratioen
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Det vurderes, at mellem halvdelen og to tredjedele af stigningen i nettodriftsudgiften pr. elev skyldes faktorer, som den enkelte kommune kun i
ringe grad har haft mulighed for at påvirke. Det gælder bl.a. ændringer i
elevfordelingen, stigning i andelen af tosprogede elever, anciennitetsbestemte stigninger i de tjenestemandsansattes løn, samt øgede pensionsudgifter til overenskomstansatte. Endvidere har initiativer fra statens side –
ny lovgivning og aftale om IT-udbygning – øget serviceniveauet i folkeskolen, hvilket forklarer godt 30 pct. af stigningen i enhedsomkostninger.
Den øvrige del af stigningen i enhedsomkostningerne – dvs. svarende til
mellem en tredjedel og halvdelen – må henføres til faktorer, som den enkelte kommune har kunnet påvirke.

1

Elevtallet i 2000 er baseret på en prognose, idet der endnu ikke foreligger valide elevtalsoplysninger for skoleåret 2000/01. For at skabe sammenlignelighed med de historiske tal er der korrigeret for elever på type 2 specialskoler svarende til 4.000 elever.
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Den ”styrbare” del af væksten i enhedsomkostninger kan ikke udelukkende tilskrives manglende tilpasning af klassekvotienter og elev/lærer-ratio,
da disse har været stigende set over perioden som helhed, jf. figur 7.1b.
Udviklingen må derfor i høj grad tilskrives en ændret prioritering mellem
løn og øvrig drift, forøgelser af timetal, specialundervisning mv.
7.3. Udgiftspres på folkeskoleområdet frem til 2010
Den væsentligste udfordring på folkeskoleområdet i de kommende år er
det stigende elevtal.
Ifølge Undervisningsministeriets elevtalsprognose forventes elevtallet at
stige fra omkring 595.000 elever i 2002 til omkring 625.000 i 20072008, hvorefter elevtallet begynder at falde igen. Det svarer til en stigning
på ca. 5 pct., jf. figur 7.2.
Figur 7.2. Udvikling i folkeskolens elevtal fra 2000 til 2010
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Kilde: Undervisningsministeriet.

Elevtallet er allerede steget med knap 5 pct. i perioden 2000-2002. Kommunerne har bl.a. tilpasset sig hertil – understøttet af ekstraordinær låneadgang – ved samlede anlægsinvesteringer i folkeskolen på ca. 7 mia.kr. i
2001 og 2002, som har forbedret de fysiske rammer.
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Udover elevtallet vil en række andre faktorer, som kommunerne ikke kan
påvirke i noget væsentligt omfang, isoleret set øge udgiftspresset og dermed forudsætte ændrede prioriteringer eller øget ressourcetilførsel til folkeskoleområdet. Det gælder f.eks. merudgifter til øget timetildeling som
følge af en stigende andel af elever på de ældste klassetrin, et stigende antal tosprogede elever, pensionsudgifter til nye overenskomstansatte lærere
og allerede iværksat ny lovgivning.
På anlægssiden forventer kommunerne, at der fortsat vil være et højt anlægsinvesteringsbehov til renovering mv. samt udbygning til det stigende
elevtal indtil omkring 2008, hvorefter anlægsbehovet må forventes at aftage. De afsatte anlægsbevillinger bør dog tilpasses det langsigtede elevtal.
7.4. EffektiviseringsEffektiviserings- og prioriteringsmulighede
prioriteringsmuligheder
For at møde udfordringerne fra den demografiske udvikling, når elevtallet
stiger, er det vigtigt, at kommunerne formår at forbedre kapacitetsudnyttelsen og dermed reducere udgifterne pr. elev i de kommende år.
Kommunerne har som udgangspunkt gode muligheder herfor. Erfaringen
fra slutningen af 90’erne viser, at kommunerne delvist har været i stand til
at reducere enhedsomkostningerne på et tidspunkt, hvor elevtallet steg.
En bedre ressourceudnyttelsen på folkeskoleområdet fremover forudsætter
en aktiv indsats for at udnytte mulighederne for at effektivisere og omprioritere. Samtidig vil råderummet for politisk initierede udgiftskrævende
initiativer være begrænset.
Nedbringelsen af lønudgiften pr. elev er den centrale parameter i bestræbelserne på at øge ressourceudnyttelsen i folkeskolen i lyset af det stigende
elevtal. De væsentligste omprioriteringsmuligheder sigter således på en
bedre udnyttelse af lærerressourcerne. Det gælder bla. følgende:
a)
b)
c)
d)
e)

Forøgelse af elev/lærer-ratioen
Øget overgang fra 9. klasse til ungdomsuddannelser
Øget andel af lærernes arbejdstid, der bruges på undervisning
Hensigtsmæssig anvendelse af specialundervisning
Bedre samarbejde mellem SFO og skole
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a. Elev/lærer-ratioen
Et højere antal elever pr. lærer samlet set på den enkelte skole er den mest
oplagte metode til at imødegå virkningerne af et stigende elevtal.
Kommunerne har på dette punkt allerede taget et væsentligt skridt i retning af at forbedre ressourceudnyttelsen, idet klassekvotienten i børnehaveklassen fra 1989/90 til 1999/00 er steget fra i gennemsnit 17,0 til
19,8 elever pr. klasse. Efterhånden som denne stigning slår igennem på de
højere klassetrin, vil det i sig selv medvirke til at mindske gennemsnitsudgiften pr. elev.
Teknisk set kan det skønnes, at nettodriftsudgiften pr. elev for hele sektoren under ét kan reduceres med omkring 5,4 pct. fra 2000 frem mod år
2010, efterhånden som den allerede gennemførte stigning i klassekvotienten i børnehaveklassen slår igennem. I perioden 2003 til 2006
udgør dette effektiviseringspotentiale omkring 2,6 pct.2
Da antallet af børn i børnehaveklasse skønnes at falde svagt i de kommende år vil fastholdelse af den nuværende klassekvotient for børnehaveklassen ikke kunne ske på samme måde, som det har været tilfældet i
tidligere år, hvor det samlede elevtal var stigende. Fastholdelse af den nuværende klassekvotient for nye børnehaveklasser vil – når børnetallet er
faldende – forudsætte, at det samlede antal børnehaveklasser reduceres, og
at der sker nødvendige tilpasninger i skolestruktur mv.
Fastsættelsen af klassekvotienterne i børnehaveklasserne er en meget vigtig
del af styringen af elev/lærer-ratioen. Der er meget stor variation mellem
kommunerne på dette område, og særligt de mindre kommuner ligger
væsentligt under landsgennemsnittet. De kommuner, der ligger lavt, kan
overveje om der er et potentiale for at øge elev/lærer-ratioen generelt ved
at tilnærme sig landsgennemsnittet på dette område, jf. figur 7.3.

2

Der er taget højde for, at klassekvotienten i de større klasser typisk vil være lavere end i
børnehaveklassen pga. afgang til privatskoler mv. Beregningen forudsætter således blot,
at udgangspunktet for skoleforløbet hæves, sådan som det er sket i de senere år.
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Figur 7.3. Kommunal variation i klasse- Tabel 7.1. Variationer mellem kommukvotienten i børnehaveklassen 1999/00
nerne frem mod 2006
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Relevansen af justeringer i elev/lærer-ratioen gennem tilpasning af klassekvotienter afhænger herudover af, hvordan børnetallet udvikler sig lokalt.
Særligt for kommuner, hvor klassekvotienten ligger under landsgennemsnittet, og som oplever et stigende elevtal, er der et potentiale for
at håndtere udfordringen ved at foretage en sådan tilpasning, jf. tabel 7.1.
En OECD-undersøgelse fra 2001 konkluderer, at der ikke umiddelbart er
nogen sammenhæng mellem klassekvotienten og elevernes faglige kunnen, jf. boks 7.1.
Boks 7.1. OECD undersøgelse af 15-åriges skolef ærdigheder
OECD har i 2001 offentliggjort en undersøgelse – Knowledge and Skills for Life – af
15-åriges færdigheder i 32 lande. Undersøgelsen placerer danske elever omkring
OECD-gennemsnittet i læsning, lidt over OECD-gennemsnittet i matematik og væsentligt under OECD-gennemsnittet i naturfag.
Undersøgelsen antyder, at Danmark – trods det internationalt set høje udgiftsniveau –
i nogen grad får for lidt ud af folkeskolens ressourcer. I undersøgelsen dokumenteres en
række sammenhænge mellem elevernes resultater og skole- og klassestruktur, bl.a. at:
•
•

eleverne klarer sig bedre i større skoler med mange elever og lærere, hvilket kan
skyldes, at lærerne i højere grad kan undervise i deres linjefag.
der er ingen sammenhæng mellem elev/lærer-ratioen og elevernes resultater, når
elevtallet er mindre end 25.

Elev/lærer-ratioen er imidlertid mere end blot klassekvotienter. Ved en
mere fleksibel kapacitetsstyring vil der kunne opnås forbedringer i ressourceudnyttelsen, uden at det går ud over undervisningstilbuddet, jf.
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boks 7.2. Endvidere vil en mere fleksibel kapacitetsstyring – i forhold til
bl.a. holddannelse og skolestruktur – reducere udfordringen med tilpasninger til f.eks. en udvidelse af det frie skolevalg.
Boks 7.2. Alternativer til klassebaseret undervisning
Samordnet indskoling: Indskolingen for børnehaveklasse, 1. og 2. klasse kan samordnes,
så eleverne fra flere klasser og klassetrin kan undervises samlet i bestemte fag. Dette kan
skabe bedre sammenhæng mellem børnehaveklassen og de efterfølgende klassetrin.
Holddannelse: Mulighederne for holddannelse på tværs af klasser gør det muligt at
sammensætte større grupper af elever, der er på samme indlæringsmæssige niveau. Det
kan nedbringe behovet for tolærerordninger og støtteforanstaltninger i de enkelte klasser.
Dobbeltlærerordning: Brugen af deletimer og tolærerordninger kan i pædagogisk henseende styrke muligheden for at fordele eleverne på et færre antal klasser og kan brugt
på denne måde bidrage til at forbedre ressourceudnyttelsen.

Mulighederne for kapacitetsstyring ved ændringer i elev/lærer-ratioen kan
i nogle kommuner begrænses af de fysiske rammer mv. Hertil kommer
bl.a. variationer i afgangsmønstre i løbet af skoleforløbet mellem kommunerne. Kapacitetsstyringen skal tilpasses de konkrete udfordringer i de
enkelte kommuner.
Anvendelsen af elev/lærer-ratioen som styringsredskab afhænger i høj grad
af den valgte budgetteringsmodel. Det er afgørende, at der ikke er parallelitet mellem elevtalsudviklingen og udgiftsvæksten, jf. eksempel 7.1.
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Eksempel 7.1. Mål- og rammestyring i N æstved Kommune
Næstved Kommune har i forbindelse med en fireårig budgetaftale for perioden 19992002 haft en politisk målsætning om at nedsætte udgiften pr. elev i folkeskolen. Udgiften pr. elev er faldet fra skoleåret 98/99 til 01/02. Hvor kommunen for fire år siden lå
over landsgennemsnittet, ligger kommunen i dag lige under landsgennemsnittet.
I perioden 1999-2002 afsattes en merbevilling i hvert af årene svarende til 50 pct.
kompensation for det stigende elevtal. Aftalen har dermed betydet, at skolerne ikke er
blevet kompenseret fuldt for det stigende elevtal. I 2002 er dog vedtaget at give fuld
kompensation for elevtalsudviklingen.
De enkelte skoler har selvforvaltningsaftaler og lønsumsstyring. Lønsumsstyringen
betyder, at ressourcerne tildeles alene på baggrund af elevtallet. Hvad skolerne tjener
eller sætter til ved nyansættelser har de selv råderet over. I praksis har det betydet, at
lærere på højt lønniveau også har måtte undervise mere. Blandt fordelene ved systemet
nævnes øget fleksibilitet og initiativ, bedre samarbejde også ved mindre populære beslutninger, mere kvalificerede beslutninger, fordi de træffes tæt på det daglige arbejde,
samt øget omkostningsbevidsthed.
Økonomiudvalget godkender oprettelsen af nye spor f.eks. i børnehaveklassen, mens
skolerne beslutter, hvornår klasser slås sammen. Det bliver med den decentrale økonomistyring klart for skoleleder og skolebestyrelse, at man kan frigive ressourcer til
deletimer mv. ved at lægge klasser sammen. Der er således gennemført 20 klassesammenlægninger i de seneste år.

Bevillingsmodellen findes i flere varianter, som alle tager udgangspunkt i,
at marginalomkostningerne ved elevtilvækst er mindre end gennemsnitsomkostningerne. Dette er en forudsætning for, at enhedsomkostningerne
falder. Rammestyringen kan kombineres med forskellige grader af decentralisering til de enkelte skoler mv., men det kan overvejes at bevare regnskabsfunktion mv. centralt for at begrænse udgifterne til administration.
Rammestyringen kan endvidere kombineres med modeller, hvor den
samlede ramme til folkeskolen dannes med udgangspunkt i den økonomiske målsætning eller den økonomiske formåen i kommunen. Det kan
f.eks. besluttes, at gennemsnitsudgiften pr. elev skal falde med 2 pct. pr.
år, eller at den samlede ramme kun stiger med 1 pct. pr. år.

Skoledistrikter og skolestruktur
Tilpasning af skoledistrikter og skolestruktur giver mulighed for at sikre,
at høje klassekvotienter i børnehaveklassen slår igennem på de øvrige klassetrin. Dette øger muligheden for at absorbere stigningen i elevtallet inden for det nuværende antal skoler og klasser.
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Kommuner med en skolestruktur domineret af store skoler med samtlige
klassetrin (børnehaveklasse til tiende klasse) og flere spor på de enkelte
klasse-trin vil have mulighed for at opretholde en relativt høj klassekvotient ved at sammenlægge spor på den enkelte skole kombineret med mindre tilpasninger af skolestrukturen. Ud over de administrative fordele kan
en sådan struktur i øvrigt også give undervisningsmæssige fordele, idet det
giver mulighed for at etablere valgfag, specialundervisningstilbud mv.
med en bedre ressourceudnyttelse til følge.
Kommuner, der ikke kan – eller af politiske årsager ikke vil – etablere
færre og større skoler, vil have større problemer med at opretholde eller
forøge klassekvotienten fremover. En løsning kan være at etablere en skolestruktur med føde- og aftagerskoler, hvor de enkelte skoler undgår at
skulle etablere klasser på samtlige klassetrin med relativt få elever. I fødeskolerne undervises elever kun i indskolingen og evt. på de mellemste
klassetrin og fortsætter herefter deres skoleforløb på aftagerskoler.
En særlig variant er at samle overbygningen (dvs. 7./8.-10. klasse) eller
f.eks. tiende klasse på færre skoler. En sådan struktur giver kommunen
mulighed for at reducere antallet af spor på aftagerskolen i forhold til det
samlede antal spor på fødeskolerne. Mange kommuner oplever, at andelen af elever, der tager tiende klasse, er faldende. Revidering af tiendeklassetilbuddet i kommunen, f.eks. etablering af et tiendeklassecenter, vil
kunne medvirke til at opretholde en høj elev/lærer-ratio.
Der er herudover mulighed for, at små skoler med mindre end 100 elever
henlægges under en anden skoles ledelse. Skolen opretholder sit eget skoledistrikt, har ledelse fælles med anden skole, og kan fungere som fødeskole for en del af de yngste årgange

b. Overgang fra 9. klasse til ungdomsuddannelserne
Omkring 45 pct. af folkeskolens elever i niende klasse vælger at fortsætte i
10. klasse i folkeskolen. Hertil kommer en stigende andel, som vælger at
tage tiende klasse på en efterskole. Udgifterne til tiende klasse kan ud fra
det relative elevtal skønnes at udgøre omkring 5 pct. af de samlede driftsudgifter til folkeskolen svarende til ca. 1,3 mia.kr. i 2000.
Børn i Danmark er relativt ældre end i de øvrige europæiske lande, når de
forlader grundskolen, og bortset fra Finland – hvor kun 3 pct. af en årgang benytter tilbuddet – er der ingen andre lande, der har et tiende klas146
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setrin, der svarer til vores. Den danske tiende klasse er ikke en forudsætning for at gå videre på en ungdomsuddannelse, da der allerede efter niende klasse er fri adgang til ungdomsuddannelserne.
Gennem en målrettet vejledningsindsats i folkeskolens niende klasse og en
bedre koordinering med lokale uddannelsesinstitutioner kan antallet af
elever, der tager 10. klasse, formentlig reduceres i noget omfang. En mere
markant reduktion af anvendelsen af 10. klasse vil imidlertid forudsætte
grundlæggende ændringer af indholds- og målgruppebestemmelserne for
tiende klasse.
På baggrund af minimumstimetallet samt fordelingen af elever på de forskellige klassetrin kan det skønnes, at hvis antallet af elever, der vælger
tiende klasse i folkeskolen reduceres med f.eks. 25 pct., kan det medføre
en samlet besparelse for kommunerne på op til ca. 300 mio.kr.

c. Andel af arbejdstid, der bruges på undervisning
Den nye arbejdstidsaftale for lærere er et væsentligt instrument for
kommunerne til at øge den andel af lærernes samlede arbejdstid, der
bruges på undervisning, jf. boks 7.3.
Boks 7.3. Den nye arbejdstidsaftale for folkeskolelærere
Hovedprincipperne i den nye arbejdstidsaftale, der trådte i kraft pr. 1. april 1999, er, at
hver lærer forlods tildeles en fast blok individuel tid på 375 timer årligt til forberedelse
af undervisning, faglig ajourføring og mødeforberedelse. Den dækker endvidere kommunikation med forældre og elever uden for skoletiden mv.
Resten af lærernes arbejdstid på 1.305 timer årligt er skoletid, der som udgangspunkt
omfatter lærerens tilstedeværelsespligt. Anvendelsen af skoletiden aftales lokalt, idet der
dog centralt er afsat 155 timer pr. fuldtidsansat lærer, der – hvis parterne ikke lokalt
kan blive enige – skal anvendes til udvikling, supplerende individuel forberedelse, samarbejde mellem klasselærer og børnehaveleder mv. Den disponible skoletid er den tid,
der herefter er til rådighed til undervisning mv.

Tildeling af ekstra timer til individuel tid, udviklingstid samt klasselærerfunktionen har afgørende indflydelse på omfanget af den disponible
skoletid, dvs. den del af arbejdstiden, der samlet set er til rådighed til undervisning og andre opgaver i henhold til folkeskoleloven, jf. boks 7.4.
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Boks 7.4. Kommunernes forpligtelser i folkeskoleloven
Serviceniveauet i folkeskolen kan bla. vurderes i forhold til de opgaver, kommunen skal
løse i følge Folkeskoleloven og de opgaver kommunen kan vælge at løse. I følge Folkeskoleloven skal følgende opgaver løses:
•
•
•
•
•
•
•

Skoleledelse (§45)
Forældresamarbejde (§2)
Skolevejledning (§19a)
Skolebibliotek (§19)
Tilsyn med eleverne i frikvartererne
Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter
Pædagogisk råd

Kommunerne vælger i dag at løse mange frivillige opgaver. Disse opgaver løses ofte,
fordi det er nødvendigt for at få dagligdagen til at fungere, selvom det ikke er fastsat i
lovgivningen, f.eks. vikaropgaver, og efter- og videreuddannelse på Danmarks Lærerhøjskole. Andre opgaver løses, fordi skolepolitiske mål eller indsatsområder kræver det,
f.eks. IT-vejledning, lejrskole og ekskursioner samt særlige konsulentopgaver. Andre
opgaver er knyttet til traditionen eller ”det plejer vi”. Det kan f.eks. gælde tilsyn med
materialer og visse konsulentopgaver.
Ressourcerne til de frivillige opgaver bør afspejle den kommunale folkeskoles profil og
de politiske og faglige ønsker om udvikling af folkeskolen. Det betyder, at en række af
disse opgaver løbende bør overvejes for evt. at give plads til nye opgaver.

Herudover har pausetildelingerne stor betydning, da alle lærere får tildelt
tid til deres arbejde i elevernes pauser. Det er derfor vigtigt for den samlede udnyttelse af lærerressourcerne, at tildelingerne hertil sker på et hensigtsmæssigt niveau, jf. boks 7.5.
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Boks 7.5. Pausetildeling påfolkeskoleomr d
å et
Der ligger i den nye arbejdstidsaftale ikke centrale bindinger i forhold til niveau for og
aktiviteter i pausetiden. Typisk kan der indgås lokal aftale om to forskellige typer tildelingsmodeller på pauseområdet. For det første en bloktildelingsmodel, hvor alle lærere
uanset arbejdsopgaver får et vist antal timer. For det andet en model, hvor lærerne får
tildelt pausetid efter, hvor meget de underviser. Sidstnævnte suppleres ofte med en
bestemmelse om, at alle lærere er sikret et vist minimumsantal af timer til pauser.
Generelt er en undervisningsafhængig model at foretrække, idet man dermed sikrer, at
lærere, der underviser meget tilgodeses.
Der er stor variation mellem kommunerne med hensyn til, hvilke opgaver lærerne skal
varetage i deres pausetid. Nogle kommuner medtager f.eks. klargøring og oprydning,
tilsyn med elever i fri- og spisepause, samtaler med samarbejdspartnere samt modtagelse og henvendelse fra forældre.
Forudsætningen for en hensigtsmæssig arbejdstidsaftale lokalt er en bevidst stillingtagen til pausernes størrelse, og de opgaver, som skal udføres i pauserne. I modsat fald vil
udnyttelsen af en forholdsvis stor del af den enkelte lærers arbejdstid være uklar.

KL's undersøgelse af udvalgte kommuners udmøntning af den nye arbejdstidsaftale på lærerområdet viser, at der er væsentlige forskelle i kommunernes udnyttelse af aftalens muligheder, og at der i en række tilfælde
er indgået aftaler, der ligger højere end de overenskomstmæssige krav, jf.
boks 7.6.
Boks 7.6. Undersøgelse af kommuners udmøntning af den nye arbejdstidsaftale
Omkring en tredjedel af kommunerne har tildelt lærerne ekstra tid til individuel forberedelse. I en kommune med 100 lærere vil f.eks. 30 ekstra timers individuel tid pr.
lærer betyde, at der samlet set fragår 3.000 timer fra den disponible skoletid, svarende
til næsten to lærerstillinger. Disse timer kunne alternativt anvendes til undervisning af
eleverne.
På en række andre punkter af central betydning for ressourceudnyttelsen er der stor
variation i de aftaler, kommunerne lokalt har indgået med den lokale lærerkreds. Det
gælder i forhold til 155-timerspuljen og klasselærerfunktionen samt akkorder for prøveafholdelse. Akkorderne for specialopgaver som f.eks. skolevejledning, skolebibliotek
og tillidsrepræsentant viser, at der også er meget stor forskel på hvor mange timer, der
afsættes til disse funktioner. Det kan give anledning til en revurdering af de politiske
prioriteringsmuligheder lokalt.
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Der er på baggrund af de hidtidige erfaringer med den nye arbejdstidsaftale et væsentligt potentiale for i højere grad at prioritere lærernes arbejdstid til undervisningsformål. Dette er et væsentligt redskab ikke bare i
forhold til at de kommende års vækst i elevtallet, men også i forhold til at
håndtere rekrutteringssituationen på folkeskoleområdet.
Hovedparten af kommunerne har oplevet, at et klart politisk mandat fra
kommunalbestyrelsen og overblik over skolepolitiske målsætninger og
økonomiske prioriteringer har givet det bedste afsæt for kommunens udmøntning af den nye arbejdstidsaftale på skoleområdet.
En opprioritering af undervisningen i folkeskolen indebærer i sagens natur, at det vil være nødvendigt at nedprioritere opgaver, som ikke direkte
relaterer sig til undervisningen.

d. Henvisning til specialundervisning
Både den almindelige og den vidtgående specialundervisning er betydelige
udgiftsposter i folkeskolen. Det er ikke muligt at opgøre udgifter eller
visitationspraksis for den almindelige specialundersvisning. Det er dog
vigtigt i den enkelte kommune at se denne i sammenhæng med den vidtgående specialundervisning.
Siden midten af 1990’erne har der været en kraftig vækst i antallet af elever visiteret til vidtgående specialundervisning. En takstforhøjelse i 2000
var bl.a. begrundet i et ønske om, at søge stigningen i elevtallet begrænset,
samt i at sikre eleverne et tilbud så tæt på barnets nærmiljø som muligt.
Efterfølgende har der været et midlertidigt fald i antallet af visiterede elever, men udviklingen i antallet af visiterede elever i skoleåret 2001/02
tyder på, at tilgangen igen øges, jf. figur 7.4a.
Stigningen i antallet af elever visiteret til vidtgående specialundervisning
afspejles i kommunernes udgifter, som er steget med 150 pct. siden 1990,
når der ses bort fra merudgifterne til den forhøjede grundtakstbetaling til
amterne pr. 1. august 2000. De primærkommunale udgifter til vidtgående specialundervisning udgør efter takstforhøjelsen omkring 6 pct. af folkeskolens samlede driftsudgifter, jf. figur 7.4b.
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Figur 7.4a. Udviklingen i folkeskolens Figur 7.4b. Udviklingen i kommunernes
vidtgående specialundervisning og det udgifter til vidtgående specialundervisning
samlede antal elever i folkeskolen
ifht. samlede folkeskoleudgifter
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Kilde: De kommunale regnskaber.

Efter omlægningen af den vidtgående specialundervisning har kommunerne det fulde ansvar for visitationen til specialundervisning. Det er
imidlertid amterne, der foranstalter den vidtgående specialundervisning,
og som afholder alle udgifter ud over grundtaksterne. Det er således både
amters og kommuners økonomi, der bliver påvirket af ændringer i antallet af børn og ændringer i visitationspraksis for den vidtgående specialundervisning.
Der er en meget forskellig visitationspraksis mellem kommunerne, hvilket
kan skyldes forskelle i faglig vurdering, serviceniveau, konkrete tilbudsmuligheder mv. Det indicerer, at der er et stort politisk og fagligt råderum, jf. figur 7.5.
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Figur 7.5. Variation påamtsniveau i frekvensen af elever visiteret til vidtgående specialundervisning 2001/02 opdelt
påandel amter og elever
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Med takstforhøjelsen for vidtgående specialundervisning fylder udgifterne
langt mere i kommunernes budgetter end tidligere. Derfor er det vigtigt,
at kommunerne aktivt prioriterer de ressourcer, der afsættes til specialundervisningen. En bevidst prioritering af ressourcerne kan understøttes
af mål- og rammestyring af specialundervisningen, således at de ansvarlige
for området får et nærmere afgrænset beløb og en række politisk fastsatte
mål, hvor der kan prioriteres indenfor.
En række kommuner praktiserer allerede mål- og rammestyring af den
almindelige specialundervisning, men i forhold til den vidtgående specialundervisning er reformen endnu så ny, at der kun er få eksempler herpå.
Skolen har stor indflydelse på børns sociale relationer og dermed også på
de faktorer, der har betydning for udvikling og løsning af sociale problemer. Der bør i den lokale fastlæggelse af rammer for anvendelsen af specialundervisning sigtes på, at rummeligheden i folkeskolen skal være størst
mulig, og at risikoen for stigmatisering minimeres. Der skal være sam152
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menhæng med den indsats der gøres for de udsatte børn og unge i det
sociale system, jf. kapitel 9.
Det er afgørende for den fremtidige udvikling af specialundervisningen, at
der sker en afstemning af forventninger til omfanget og karakteren af
kommunernes indsats. Undervisningsministeriet vil derfor tage initiativ
til en kortlægning af både de pædagogiske og økonomiske konsekvenser af
den vidtgående specialundervisning med henblik på bl.a. at undersøge,
om styringsmodellerne for området bør tilpasses, og om eleverne, der
modtager undervisningen, får et tilstrækkeligt udbytte.
Hertil kommer, at både en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen – herunder særligt øget adgang til holddannelse, samt integration af
IT i undervisningen – vil styrke skolernes mulighed for at gennemføre en
effektiv undervisningsdifferentiering. Dette må forventes at reducere behovet for særtilbud.

e. Samarbejde mellem fritidsordninger og skole
Der kan opnås en bedre ressourceudnyttelse, hvis skolefritidsordninger og
skole arbejder sammen om løsning af opgaverne. De seneste års udviklingsarbejde på skolestartsområdet viser, at der såvel på det politiske, administrative og pædagogiske niveau er stor interesse for at få skolernes
undervisningsopgave og fritidsopgaven til at hænge bedre sammen. Der
vil ligeledes kunne opnås bedre ressourceudnyttelse ved samarbejde mellem skole og fritidstilbud efter serviceloven.
Skolefritidsordningen er i dag en del af skolen og som sådan placeret under skolens ledelse. Der kan opnås bedre ressourceudnyttelse f.eks. gennem samarbejde om indretning af fælleslokaler til undervisning og fritidsordning og inddragelse af fritidsordningens pædagoger i undervisningen.
Mange skoler har siden 1998 fået dispensation fra folkeskoleloven til at
hæve det daglige og ugentlige timetal i de mindste klasser. Den længere
skoledag giver kortere åbningstid for skolefritidsordningerne. En del
kommuner har kalkuleret med, at en længere skoledag indebærer et nedsat behov for pladser i skolefritidsordningen, fordi den længere skoledag i
større omfang kan bringes i overensstemmelse med forældrenes arbejdstid,
jf. eksempel 7.2.
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I nogle kommuner holder denne forventning, men i typiske pendlerkommuner, hvor forældrene generelt har langt til arbejde, medfører en 6
timer skoledag ikke ”mindreindskrivning” i SFO af betydning.
En anden og ikke ubetydelig ressourceovervejelse for oplandsskolers vedkommende er, at skolebuskørslen begrænses ved en bedre koordinering af
elevernes mødetid, således at eleverne kan hentes og bringes ved henholdsvis skolestart og slut.
Eksempel 7.2. Ny skoledag i Hals Kommune
Hals Kommune har besluttet at udvide skoledagens længde fra skoleåret 2000/01,
således at den obligatoriske skoledag for samtlige klasser i kommunen forløber fra ca.
8-14. Undervisningstiden er herved øget væsentligt i indskolingsårene og på mellemtrinnet.
Målsætningerne med udvidelsen af skoledagen har været følgende:
• at der ikke vil være SFO-tilbud om eftermiddagen før kl. 14.
• at skolekørslen er indrettet med én ankomst og én afgang dagligt.
• at der fortsat er morgenpasningstilbud i SFO.
• at der fortsat er et SFO-tilbud til de elever, der har behov.
• at de nuværende priser opretholdes.
• at der gives et SFO-pasningstilbud i skolernes ferier og fridag.
Set fra en ressourcemæssig betragtning betyder den nye skoledag i Hals Kommune, at
efterspørgslen efter SFO-pladser er faldet som følge af den udvidede skoletid, at buskørslen reduceres fra flere daglige kørsler til én ankomst og én afgang dagligt, samt at
lærer- og pædagogressourcen udnyttes bedre. Lærerne underviser mere som følge af den
længere skoledag. Pædagogerne passer relativt flere børn, da børnene alle ankommer kl.
14, samtidig med, at pædagogerne indgår i indskolingen i tidsrummet mellem 8 og 14.

7.5. Barrierer i det nuværende regelgrundlag
Kommunernes muligheder for at omprioritere og effektivisere på grundskoleområdet er begrænset af forskellige bestemmelser i folkeskoleloven
mv. Set i lyset af de kommende års udfordringer på området kan det
overvejes om den nuværende balance mellem hensynet til en effektiv ressourceudnyttelse og øvrige hensyn i alle tilfælde er rigtig.

Ledelse af skoler
Folkeskoleloven afskærer kommunerne fra at etablere et tættere samarbejde mellem skoler f.eks. gennem fælles ledelse for flere skoler. Fælles ledel154
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se kan bidrage til at mindske administrationsomkostningerne. I udviklingsprogrammet Sikring af små skoler er denne mulighed åbnet for mindre skoler og skoler i landdistrikter. Det kunne overvejes, om alle kommuner fremover skulle have mulighed for at etablere fælles ledelse mellem
flere skoler uanset institutionernes størrelse og beliggenhed.

Fastlæggelse af skoledistrikter
I folkeskolelovens bestemmelser fremgår det, at der til hver skole skal høre
et skoledistrikt. I bestræbelserne på at styre klassekvotienten justerer
kommunerne skoledistrikterne hvert år. Dette medfører, at der ofte er
forskellige skoledistrikter på de enkelte klassetrin på en skole. Det medfører årlige høringer om distriktsændringer. Efter høringerne har den enkelte kommune endvidere hjemmel til at foretage mindre justeringer umiddelbart op til skolestart.
Reglerne om skoledistriktsinddeling har begrænset praktisk betydning,
fordi kommunerne med de gældende regler har mulighed for at regulere
skoledistrikterne hvert år. Det skaber mere administration, når kommunerne skal gennemføre de årlige inddelinger i skoledistrikter, og når de
formelle høringer hos de berørte borgere gennemføres. Alternativet kunne
være en forpligtelse for kommunen til at formulere en lokal politik for
skoledistrikter og børns optagelse i skole.
Overvejelser om opblødning af de gældende regler skal imidlertid ske
under hensyntagen til borgernes retsstilling i forhold til at være sikret
optag på en skole inden for rimelig geografisk afstand.

Adgang til at undervise i folkeskolen
I folkeskoleloven er det fastlagt, at det som udgangspunkt kun er seminarieuddannede, der har adgang til at undervise i folkeskolen. Fra kommunernes side er det et ønske, at ansættelsen i folkeskolen gøres mere fleksibel med hensyn til uddannelseskvalifikationer, således at lærermangel
undgås, og således at andre uddannelseskompetencer og erhvervserfaringer kan nyttiggøres. Det er vurderingen, at den kommende meritlæreruddannelse, der forventes iværksat fra august 2002, vil imødekomme kommunernes ønske på dette felt.

Fleksibilitet i forhold til klasse- og holddannelse
Folkeskoleloven bestemmer, at børnene skal undervises på det klassetrin,
der svarer til deres alder, og at elever på alle klassetrin skal undervises sam155
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let i den overvejende del af undervisningstiden. I nogle kommuner opleves bestemmelserne imidlertid som en barriere. Øget fleksibilitet vil her
kunne bidrage til, at undervisningen i endnu højere grad kan tilrettelægges i hold tilpasset mål og indhold.

Uge- og dagsnormer for undervisningstal på forskellige klassetrin
Folkeskoleloven angiver, hvor mange timer eleverne på de forskellige klassetrin mindst skal gå i skole om ugen, hvor mange timer de maksimum
må have om dagen, og hvor mange skoledage et skoleår har. Der er imidlertid kommuner, der oplever dags- og ugenormerne som en barriere.
Dette har bl.a. vist sig i forbindelse med Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsarbejde vedrørende skolestart. Her har mange skoler
søgt dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser om det daglige maksimumtimetal, for at kunne gennemføre en dag med helhed og sammenhæng mellem skole og SFO.

Timebegrebet
I folkeskoleloven er det angivet, hvor mange timer eleverne skal have i
skolen. Antallet af timer beregnes som et antal lektioner af 45 minutter.
Bestemmelserne opfattes som en barriere af de skoler, som ønsker at planlægge mere sammenhængende forløb for eleverne.

Rullende skolestart
Folkeskoleloven bestemmer, at alle børn skal starte samtidig i børnehaveklasse. Samtidig er det fastlagt i folkeskoleloven, hvem der kan undervise i børnehaveklassen (pædagoguddannede) og i skolen (læreruddannede). Nogle kommuner efterspørger mulighed for at etablere rullende indskoling, dvs. at børnene ikke nødvendigvis starter i skolen den
samme dag. Dermed kan skolestarten tilrettelægges mere fleksibelt, herunder kan normeringen i daginstitutioner og klassekvotienten i børnehaveklassen koordineres, således at der opnås en bedre udnyttelsesgrad
begge steder.

Mulighed for samarbejde med andre institutioner
Der er i 2001 iværksat et forsøgsprogram for landdistrikter, der giver dispensation til at afprøve mulighederne for at strukturere et tættere samarbejde mellem skoler og dag- og fritidstilbud. Det kunne overvejes, om alle
kommuner fremover skulle have mulighed for at integrere dag- og fritidstilbud og skole uanset institutionernes størrelse og beliggenhed.
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8

Kapitel
Pasning og dagtilbud til børn

8.1. Indledning og sammenfatning
Kommunerne har ansvaret for at stille det nødvendige antal dagtilbud til
rådighed for børn. Endvidere sørger kommunerne for at oprette skolefritidsordninger, klubtilbud og andre fritidstilbud for større børn.
Området er blevet udbygget kraftigt op igennem 1990’erne. De akutte
ventelister for pasning er faldet fra ca. 18.000 til ca. 3.500 børn samtidig
med, at dækningsgraderne er steget markant. Langt de fleste kommuner
tilbyder i dag en pasningsgaranti.
Børnetallet vil falde i de kommende år. Hovedudfordringen for kommunerne bliver derfor at sikre, at kapaciteten tilpasses i takt med det faldende
børnetal, og at enhedsomkostningerne ikke stiger. Dermed frigøres nødvendige ressourcer til andre områder, hvor demografien trækker i den
anden retning, f.eks. på skoleområdet. Justeringen af kapaciteten skal ske i
sammenhæng med den løbende udvikling af kvaliteten i tilbuddene og
tilpasningen til forældrenes differentierede behov.
For nogle kommuner, som oplever et faldende børnetal, vil det være påkrævet at sammenlægge eller nedlægge dagtilbud, så der f.eks. ikke er institutioner med uudnyttet kapacitet. For andre kommuner kan det være
tilstrækkeligt at nedjustere bevillingerne, f.eks. ved at anvende aktivitetsafhængige bevillinger.
Der er herudover et potentiale for at forbedre ressourceudnyttelsen på
dagtilbudsområdet. Dette er bl.a. relevant for den gruppe af kommuner,
hvor børnetallet stiger. Det kan f.eks. ske ved en bedre kapacitetsstyring
og ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet.
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I det følgende gennemgås den hidtidige udvikling (afsnit 8.2.) og de
fremtidige udfordringer på området (afsnit 8.3.). Endvidere drøftes mulighederne for en bedre ressourceudnyttelse (afsnit 8.4.) og mulige barrierer for tilrettelæggelse af indsatsen (afsnit 8.5.).
8.2. Den hidtidige udbygning på området
Over de sidste ti år har kommunerne – som aftalt i de årlige forhandlinger
om kommunernes økonomi – udbygget pasningsområdet kraftigt. Således
er antallet af ½-9-årige indskrevet i dag- og fritidstilbud i perioden steget
med ca. 70 pct. fra 310.000 i 1991 til 525.000 i 2001.
Denne udbygning af området er delvist forårsaget af et øget børnetal, men
primært ved øgede dækningsgrader. Fra 1991 til 2001 er den gennemsnitlige dækningsgrad for de ½-9-årige steget fra 58 til 80 pct. Dækningsgraden er højest for børn i alderen 3-5 år, hvoraf 92 pct. i 2001 var indskrevet i et dagtilbud (ekskl. privat pasningsordning), jf. figur 8.1a.
Samtidig med at dækningsgraderne er steget markant, er det lykkedes at
nedbringe den akutte venteliste for dagtilbud for de ½-9-årige fra ca.
18.000 i 1994 til 3.500 ved den seneste opgørelse for 2001, jf. figur 8.1b.
Figur 8.1a. Udvikling i dækningsgrader

Figur 8.1b. Udvikling i akutte ventelister
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Næsten alle kommuner tilbyder i dag en pasningsgaranti i en eller anden
form. Langt de fleste af disse – 243 kommuner i alt – tilbyder en pasningsgaranti allerede efter seks måneder, jf. figur 8.2.
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Figur 8.2. Kommuner med pasningsgaranti efter seks måneder i 2002

Anm.: Gruppen af kommuner med pasningsgaranti efter seks måneder inkluderer fire
kommuner, som forventer at indføre garantien i løbet af 2002. Mange af de resterende kommuner har pasningsgaranti for højere aldersgrupper.
Kilde: Kommunernes budgetter.

Sideløbende med udbygningen af de traditionelle pasningstilbud har der
været en stigning i anvendelsen af fritidstilbud til lidt større børn. Der var
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således 27.500 indskrevne i aldersgruppen 10-13 år i 2001 svarende til en
dækningsgrad på 11 pct. mod 4 pct. i 1991.
Kommunernes nettoudgifter på det samlede område (dvs. både dagtilbud
og fritidstilbud) er i takt med udbygningen steget til 24,3 mia.kr. i 2000
svarende til en vækst på ca. 50 pct. realt siden 1991. Området udgør nu
ca. 22 pct. af KL-kommunernes samlede serviceudgifter.
Kommunerne har mulighed for at opkræve en andel af driftsudgifterne
som forældrebetaling, og en del af udgifterne finansieres således af brugerne. Forældrebetalingsandelen varierer mellem kommunerne og har
varieret over tid.1 Efter fradrag af søskenderabat og fripladser har den
gennemsnitlige forældrebetaling som helhed – efter et fald fra 1991 til
1992 – dog været nogenlunde konstant op igennem 90’erne, jf. figur
8.3a.
Figur 8.3a. Gennemsnitlig forældrebeta- Figur 8.3b. Udvikling i enhedsomkostling efter fradrag af søskenderabat og ningerne for forskellige foranstaltningstyfriplads
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Tilpasningen af kapaciteten til de store ændringer i dækningsgrader og
befolkningssammensætning er overordnet set sket med svagt faldende
enhedsomkostninger. Dette afspejler, at der er sket en bedre kapacitetsudnyttelse i perioden 1991-2000. For skolefritidsordninger og dagpleje
har enhedsomkostningerne dog været stigende, jf. figur 8.3b.
1

Den maksimale forældrebetalingsandel blev nedsat fra 35 til 32 pct. i 1991 og yderligere til 30 pct. i 1993. Fra og med 2002 udgør den maksimale forældrebetalingsandel 33
pct., såfremt den pågældende kommune kan tilbyde en pasningsgaranti i henhold til
servicelovens §15a. Ellers udgør den maksimale forældrebetaling 30 pct.

160

Kapitel 8 – Pasning og dagtilbud til børn

Enhedsomkostningerne varierer betragteligt mellem kommunerne. Forskellen er størst for integrerede ordninger, hvor den i høj grad skyldes, at
alderssammensætningen varierer. Men selv for de mest standardiserede
tilbud – dagpleje og vuggestue – er der en forskel på over 10 pct. mellem
de gennemsnitlige enhedsomkostninger for den billigste og den dyreste
fjerdedel af kommunerne, jf. tabel 8.1.
Tabel 8.1. Gennemsnitlige enhedsomkostninger, 2000
(2002-p/l)
Laveste
kvartil
Gennemsnit
Højeste
kvartil
Forskel
mellem
laveste og
højeste
kvartil

Alle
under
et

Dagpleje

Vuggestue

Børnehave

Aldersintegrerede

Fritidshjem

SFO

43.700

68.800

99.000

46.000

40.000

27.800

20.400

47.000

73.400

105.000

51.600

53.400

32.400

24.900

49.900

76.100

111.000

56.600

66.100

37.000

29.000

14 pct.

11 pct.

12 pct.

23 pct.

65 pct.

33 pct.

42 pct.

Anm: Enhedsomkostninger er beregnet som bruttodriftsudgifter divideret med antal
indskrevne i de enkelte kommuner. Der er set bort fra de fem kommuner, der
har hhv. de højeste og de laveste bruttodriftsudgifter pr. indskrevet.
Kilde: Danmarks Statistik, kommunale regnskaber.

Variationen mellem kommunerne kan bl.a. tilskrives forskelle i serviceniveau, effektivitet, personalenormeringer og diverse objektive forhold,
herunder alderssammensætning, andelen af socialt belastede børn mv.
8.3. Udfordringer i et fremadrettet perspektiv
perspektiv
Over de kommende ti år forventes antallet af børn i den pasningskrævende alder at være faldende. Dette gælder først og fremmest de ½-2-årige.
Med udgangspunkt i DREAM-prognosen forventes frem til 2010 et fald i
børnetallet på ca. 9 pct. for aldersgruppen ½-5 år. For samme aldersgruppe forudsiger prognosen fra Danmarks Statistik et fald på ca. 3 pct., jf.
figur 8.4a. For de 6-9-årige forventer begge prognoser et mindre fald,
mens der vil være en stigning i antallet af større børn, jf. figur 8.4b.
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Figur 8.4a. Forventet udvikling i antallet Figur 8.4b. Forventet udvikling i antallet
af børn i alderen 0-5 år
af børn i alderen 6-13 år
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Hovedudfordringen for kommunerne på dette område bliver derfor at
tilpasse kapaciteten i nedadgående retning i takt med det faldende børnetal. Dermed frigøres nødvendige ressourcer til andre områder, hvor demografien trækker i den anden retning, f.eks. på skoleområdet.
Tilpasning af kapaciteten skal ske sideløbende med den løbende kvalitetsudvikling i tilbuddene, som bl.a. omfatter det pædagogiske indhold, ledelse, rummelighed i tilbuddene, rammer for forældresamarbejde mv.
Som udgangspunkt kan der frem mod 2010 frigøres 0,5-1,5 mia.kr. uden
at det nuværende serviceniveau sænkes, og uden at der gennemføres reduktioner i enhedsudgifterne, jf. boks 8.1.
Boks 8.1. Frigørelse af midler pådagtilbudsomr d
å et
En simpel fremskrivning af det nuværende udgiftsniveau med konstante dækningsgrader og enhedsomkostninger indebærer, at der kan frigøres ca. 0,5-1,5 mia.kr. frem mod
2010, afhængigt af hvilken befolkningsfremskrivning der tages udgangspunkt i. Det
svarer til mellem 2,0 og 6,5 pct. af det nuværende udgiftsniveau.
Beløbet dækker over, at der for aldersgruppen 6-13 år vil være et mindre pres på 0,1-0,2
mia.kr., som mere end opvejes af faldet på 0-7-1,6 mia.kr. i aldersgruppen ½-5 år. Der
er taget højde for pasningsmønstrene i de forskellige aldersgrupper. En realisering af
hele potentialet forudsætter, at dækningsgraderne under et ikke stiger yderligere.

For at realisere dette potentiale er det nødvendigt, at kapacitetsudnyttelsen ikke falder i takt med børnetallet – dvs. at enhedsudgifterne begynder
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at stige – sådan som det f.eks. skete på skoleområdet i 1980’erne og i starten af 90’erne, da elevtallet faldt.
Kommuner med udsigt til faldende børnetal kan for at understøtte kapacitetstilpasningen overveje at anvende aktivitetsafhængige bevillinger.
Denne form for bevillingsstyring vil medføre, at bevillingerne (budgetterne) nedjusteres i takt med faldende børnetal, jf. eksempel 8.1.
Eksempel 8.1. Budgettilpasning i Gladsaxe Kommune
Gladsaxe Kommunes børnetal for de yngste årgange falder efter mange års konstant
vækst. Det betyder, at kommunens budget for dagtilbud skal tilpasses i nedadgående
retning. Det faldende børnetal på småbørnsområdet modsvares af en stigning i antallet
af børn i den skolepligtige alder.
Ifølge kommunens retningslinier for behandling og opstilling af de stående udvalgs
budgetbidrag indregnes demografiske mindreudgifter i det tekniske budget, mens demografiske merudgifter skal vedtages politisk. Det betyder, at det faldende børnetal
"automatisk" resulterer i en budgetregulering i nedadgående retning. Begrundelsen for
at indføre dette er, at reduktionen ikke medfører forringet service. På småbørnsområdet
er pasningsgarantien således stadig gældende, selvom budgettet reduceres som følge af
det faldende børnetal.
På skoleområdet skal det politisk drøftes, hvordan en demografisk merudgift eventuelt
skal lægges ind i budgettet. Denne procedure er valgt af hensyn til kommunens samlede
økonomiske prioritering, idet en teknisk (automatisk) indlæggelse af demografiske
merudgifter ville betyde, at der ikke ville være nogle "frie" budgetmidler til fordeling.

For visse kommuner vil en nedjustering i budgetterne dog ikke være tilstrækkelig. Således vil det for visse kommuner være påkrævet at sammenlægge eller nedlægge dagtilbud, så der f.eks. ikke er institutioner med
uudnyttet kapacitet.
I alt 60 kommuner benytter sig i 2002 af muligheden for at give generelle
tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagtilbud. Der er tale om
generelle tilskud, som er uafhængige af særlige behov hos det enkelte barn
og/eller den enkelte familie. De samlede udgifter udgør ca. 190 mio.kr.,
og praksis på området kan overvejes i de kommuner, hvor det er relevant.
Enkelte kommuner vil opleve et stigende børnetal. Udfordringen for disse
kommuner er at tilstræbe, at bevillingerne ikke forøges automatisk i
samme takt som det stigende børnetal, men at man i videst mulige om163
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fang undersøger mulighederne for at opnå stordriftsfordele og derved
nedbringe enhedsomkostningerne, jf. nedenfor.
Selv om dækningsgraderne i dag er meget høje, kan det ikke udelukkes, at
de vil kunne stige yderligere bl.a. på grund af en større grad af offentlig
pasning af børn med anden etnisk baggrund. En nedbringelse af enhedsomkostningerne vil i givet fald kunne bidrage til at håndtere dette inden
for de ovennævnte rammer.
8.4. Muligheder for bedre ressourceudnyttelse
Ud over den nødvendige tilpasning til det faldende børnetal kan kommunerne overveje initiativer til at nedbringe enhedsomkostningerne og
forbedre ressourceudnyttelsen. En bedre ressourceanvendelse kan bl.a.
anvendes delvist til serviceforbedringer på området.
Det er vigtigt, at området samlet set indrettes så hensigtsmæssigt som
muligt i den enkelte kommune, og at der sker en hensigtsmæssig udnyttelse af medarbejderressourcerne, idet dagtilbudsområdet er meget løntungt.

Personalenormeringer og mulighed for merindskrivninger
Når der tages højde for faldet i den gennemsnitlige åbningstid i institutionerne og andelen af deltidsbørn, er antallet af indskrevne pr. ansat stort
set uændret i perioden 1991-2000. Der er imidlertid en vis variation i
antal indskrevne pr. ansat kommunerne imellem. Selv for de mest standardiserede tilbud er der en forskel på over 10 pct. i 2000, jf. tabel 8.2.
Tabel 8.2. Forskelle i personalenormering (børn pr. ansat personale)
Dagpleje Vuggestue Børnehave Integrerede
ordninger
Laveste kvartil ........ 3,2
2,8
5,6
4,7
Gennemsnit............. 3,4
2,8
5,8
5,1
Højeste kvartil........ 3,6
3,2
6,4
7,5
Forskel mellem
12 pct.
14 pct.
14 pct.
60 pct.
laveste og højeste
kvartil.....................

Fritidshjem
8,0
8,7
11,7
46 pct.

SFO
10,2
11,1
13,5
32
pct.

Anm.: Forskellen for integrerede ordninger skyldes i høj grad, at alderssammensætningen varierer mellem kommunerne.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Det er særligt for kommuner, der har et lavt antal indskrevne pr. ansat, at
der er potentiale for at opnå rationaliseringsgevinster f.eks. ved at øge
antal indskrevne børn til landsgennemsnittet. Ofte er fremmødeprocenten for indskrevne væsentligt lavere end 100. Kommunerne kan bla. overveje at lade fremmødeprocenten indgå i normeringen, jf. eksempel 8.2.
Eksempel 8.2. Fremmødeprocent i Esbjerg Kommune
Fremmødet af børn i daginstitutioner udgør meget sjældent 100 pct. I Esbjerg Kommune har man målt den gennemsnitlige fremmødeprocent i samtlige dagtilbud til at
udgøre 85 pct. i forhold til antallet af indskrevne børn. Fraværet skyldes primært ferie,
udeblivelse mv. og i mindre grad sygdom.
Undersøgelser over børnenes fremmødetidspunkter viser, at fremmødet er størst i tidsrummet kl. 8-15. Desuden møder færre børn op om fredagen, og de børn, der møder
op om fredagen, afhentes tidligere. Også fra institution til institution er der tale om
store forskelle. I tidsrummet 13.00-15.00 var der således mellem 4,8 og 9,2 børn pr.
ansat i børnehaverne i Esbjerg Kommune.
I ressourceplanlægningen og fastsættelsen af personalenormeringerne er det vigtigt at
have overblik over, hvorledes disse fremmødemønstrene ser ud. Kommunerne kan
overveje at lade fremmødeprocenten indgå i normeringsovervejelserne. Endvidere er der
mulighed for at tage stilling til, hvor mange børn pr. ansat, der forventes at være på
forskellige tidspunkter af dagen i forskellige pasningstilbud.

Fleksibel tilpasning af kapaciteten
Der er store sæsonudsving i efterspørgslen efter dagtilbudspladser. Det
gælder særligt i forhold til børnehaverne, hvor de fleste børn indskrives,
når de fylder tre år, mens en hel årgang udmeldes ved skolestart. Det betyder, at efterspørgselen er størst om foråret inden skolestart.
Et af redskaberne til at sikre en fleksibel tilpasning af kapaciteten er vippenormeringer. Det, der adskiller vippenormeringer fra faste normeringer, er, at antallet af indskrevne børn varierer over året under en vippenormeringsmodel. Under en vippenormeringsmodel fastsættes en gennemsnitsnormering og en udsvingsgrænse, inden for hvilken børnetallet
må svinge i løbet af budgetåret. Udsving herudover medfører justeringer
af bevillingerne, jf. eksempel 8.3.
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Eksempel 8.3. Vippenormeringer i Hjørring og Hillerød Kommuner
I Hjørring Kommune har man fra august 1998 indført pasningsgaranti i alderssvarende
ordninger. Det betyder, at et barn flyttes i børnehave, når det fylder 3 år, og videre til
SFO, når barnet starter i skole. For at få en tilstrækkelig høj grad af fleksibilitet i børnehavenormeringen har man indført vippenormeringer på baggrund af månedlige
opgørelser af de faktiske børnetal. Bevillingen reguleres en gang årligt.
Hillerød Kommune har udviklet et program, hvor både forvaltning og daginstitutionen
kan følge med og sammenholde prognosen, den aktuelle belægning og den vippenormering, som er meldt ud. Programmet beregner afvigelser, og hvad den enkelte institution evt. har til gode i forhold til den fastsatte bevilling.

Der er herudover en mulighed for at oprette særligt fleksible tilbud, der
kan fungere som en ”buffer” i de perioder, hvor efterspørgselen er størst,
eller generelt hvis efterspørgselen er stigende. Sådanne tilbud kan samtidig
give flere muligheder på det pædagogiske område, jf. eksempel 8.4.
Eksempel 8.4. Fleksibel kapacitet i Greve Kommune
I Greve Kommune har man oprettet en busordning som en midlertidig løsning, der
relativt hurtigt kan startes og nedlægges i forhold til nybyggeri og sæsonudsving i efterspørgselen.
Der er i alt indkøbt syv busser som er tilknyttet syv forskellige institutioner. Busserne er
små og kan køres af personale med lille kørekort. Institutionerne får stillet en bus til
rådighed mod at indskrive flere børn i institutionen. Bussen kan institutionerne bruge
til at tage på ture med, sådan at de ekstra børn ikke belaster institutionen hele dagen,
når fremmødet er størst.
Busordningen er fleksibel, fordi den – efter aftale med ”bruger”-institutionen – kan
flyttes rundt til forskellige institutioner alt efter, hvor der er mangel på pladser. Det har
herudover givet større muligheder på det pædagogiske område. Ordningen er desuden
karakteriseret ved en høj grad af forældretilfredshed.

Justeringer i personalesammensætningen
Mange kommuner har politisk fastsat mål for personalesammensætningen
forstået som en bestemt fordeling mellem uddannet og ikke-uddannet
personale. Samtidig hermed har kommunerne indgået aftaler med de relevante personaleorganisationer om personalets sammensætning.
Hvis kommunen har decentraliseret økonomistyringen til dagtilbudslederne, evt. suppleret med lønsumsstyring, virker bindinger i personalesammensætningen som ”en prop i systemet”, f.eks. i forbindelse med vakancer. Aftaler om personalesammensætningen med de faglige organisati166

Kapitel 8 – Pasning og dagtilbud til børn

oner gør det endvidere vanskeligt at administrere lønsumsstyringen for
den enkelte leder. For at fastholde eller nedbringe enhedsudgiften pr.
plads kan kommunerne overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at justere personalesammensætningen i de forskellige dagtilbud.

Mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse
Ud over ovenstående redskaber er der et potentiale for at forbedre ressourceudnyttelsen ved mere konkret at overveje arbejdets tilrettelæggelse.
Det kan f.eks. overvejes at centralisere og/eller udbyde støttefunktioner, at
anvende nye teknologiske styringsredskaber og generelt ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde mv. Der er en række eksempler fra kommuner, der på nogle af de nævnte områder har opnået en bedre ressourceudnyttelse, jf. eksemplerne 8.5.-8.7.
Eksempel 8.5. Dagpleje tilknyttet daginstitution i SusåKommune
I Suså Kommune har hver daginstitution 6-10 dagplejere tilknyttet. Der er ikke længere ansat en dagplejeleder. Institutionslederen er dagplejernes daglige leder, og dagplejepædagogen er ansat på daginstitutionen. Dagplejerne har mulighed for at benytte institutionens lokaler til legestueaktiviteter mv. Det fremhæves som en fordel ved modellen,
at børnene allerede i dagplejen bliver tilknyttet den børnehave, som de senere skal gå i.

Eksempel 8.6. Centralisering af rengøring i Rødovre Kommune
Rødovre Kommune centraliserede i 1999 rengøringen samtidig med, at de indførte en
intern køber-sælgermodel. Denne omlægning medførte, at rengøringspersonalet ikke
længere skulle ansættes på den enkelte institution men derimod af en særlig rengøringsafdeling med egen ledelse.
Modellen indebærer, at kommunens afdelinger og institutioner skal købe rengøringen
af rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen finansieres via salg af rengøringsydelser.
Samtidig skal rengøringsafdelingen betale for ydelser, de køber i andre afdelinger i
kommunen (f.eks. lønafregning), ligesom afskrivninger mv. indarbejdes i rengøringsafdelingens regnskaber. Rengøringsafdelingen foretager løbende arealopmålinger.
I forbindelse med overgangen til den nye model opnåedes en samlet besparelse på
rengøringen på 10-15 pct., uden at der skete en tilsvarende forringelse af rengøringsstandarden.
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Eksempel 8.7. IT og budgetstyring i Køge Kommune
Køge Kommune har decentraliseret en betydelig kompetence til kommunens daginstitutioner, for at opnå en bedre ressourceudnyttelse. Der er indført vippenormeringer og
styring på enheder. Desuden har institutionerne fået rådighed over driftsbudgettet –
herunder en udstrakt frihed til at overføre mellem de forskellige konti og mellem årene.
For at institutionerne kan planlægge og tilpasse kapaciteten har alle institutioner fået
computer, som giver adgang til et brugervenligt budgetstyringsværktøj, opbygget i et
almindeligt regneark. Af regnearket fremgår blandt andet:
•
•
•
•

Gennemsnitsnormeringen for institutionen og hvor mange enheder den udløser.
Antal pladser de enkelte måneder samt hvor mange enheder de udløser.
Om institutionen har over- eller underskud af antal enheder de enkelte måneder.
Den forventede og faktiske bevilling måned for måned på baggrund af antal opnåede enheder.

Hver gang et barn ind- eller udskrives fra en institution taster forvaltningen oplysningerne ind i systemet, og institutionerne kan med det samme se de ændrede forudsætninger. Indførelsen af systemet har krævet kompetenceudvikling på institutionsniveau.
Kommunen giver udtryk for, at systemet er velfungerende, og at der er sket en forbedring af ressourceudnyttelsen.

8.5. Mulige barrierer for tilrettelæggelse af indsatsen

Differentieret tilskud i forhold til forskellige ydelser
Kommuner har generelt begrænsede muligheder for at differentiere tilskuddet (og dermed også forældrebetalingen) i forhold til den ydelse, forældrene modtager. Dette kan være relevant bl.a. i forhold til kommunernes kapacitetsstyring på området.
Eksempelvis er det ikke muligt at øge eller mindske tilskuddet til deltidspladser for at gøre disse henholdsvis mere eller mindre attraktive end fuldtidspladser. Det er muligt at inddele dagen i moduler, hvorved det kan
synliggøres, at nogle tidspunkter er dyrere end andre, men der kan ikke
inden for de enkelte moduler ske en differentiering af betalingen, således
at nogle moduler f.eks. har en forældrebetaling over det maksimalt tilladte
loft og andre under, heller ikke selv om den samlede forældrebetaling
måtte holde sig inden for loftet for forældrebetaling.
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Regler for mellemkommunal afregning
Reglerne for mellemkommunal afregning kan udgøre en barriere for styringen på området ved tilbud om pasning over kommunegrænserne. Med
de nuværende regler bærer bopælskommunen merudgifterne, hvis forældre vælger at få deres barn passet i en anden kommune, hvor udgifterne
til dagtilbud er højere. Omvendt tjener bopælskomunen, hvis forældre
vælger at få deres barn passet i en billigere kommune.
Dette kan vanskeliggøre styringsmulighederne i den enkelte kommune,
og indebærer særligt for kommuner, der er forholdsvis billige, at der ikke
er økonomisk incitament til at bidrage til at udvikle de bedste pasningsmuligheder for borgerne på tværs af kommunegrænserne.

169

Kapitel 9 – Indsatsen for udsatte børn og unge

Kapitel

9

Indsatsen for udsatte børn og unge

9.1. Indledning og sammenfatning
Indsatsen for udsatte børn og unge omfatter primært anbringelser i amtslige døgninstitutioner, i private opholdssteder og familiepleje mv. samt de
såkaldte forebyggende foranstaltninger.
Området har været det hurtigst voksende kommunale udgiftsområde i de
senere år, og udgifterne er vokset med 6-7 pct. om året realt. Den hidtidige udgiftsudvikling kan bl.a. tilskrives generelle serviceløft, og det har
været et landspolitisk mål, at der skulle ske en udbygning på området. En
del af udgiftsudviklingen må endvidere antages at kunne tilskrives den
delte finansiering, som var gældende frem til 1. januar 2002.
En fortsættelse af de seneste tre års vækst i anbringelsesgrader og enhedsomkostninger ville indebære, at udgifterne ville stige med op mod 200
pct. fra 2000 til 2010. Dette ville hverken være socialfagligt eller samfundsøkonomisk forsvarligt.
Hovedudfordringen fremover bliver at håndtere politiske ønsker om fortsat udvikling på området inden for de økonomiske rammer. Dette er særlig væsentligt i lyset af, at der bliver flere i de aldersgrupper, hvor anbringelsesgraderne er høje.
Grundtaktsmodellen indebærer, at kommuner og amter får nye muligheder og incitamenter til at forbedre styringen og dæmpe den hidtidige udgiftsudvikling. Finansieringsreformen er en naturlig anledning for amter
og kommuner til at foretage et serviceeftersyn af indsatsen på området.
Udgangspunktet bør være, at området er styrbart, og at udgiftsudviklingen primært skal afhænge af politiske beslutninger. Den interne styring og
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sagsbehandlingen skal tilrettelægges i overensstemmelse hermed. Det er
væsentligt, at den faglige og økonomiske styring hænger sammen.
Kommunernes særlige overgangsordning for indførelsen af grundtakstfinansiering udløber med udgangen af 2003. Dette vil kunne have betydning for mulighederne og vilkårene i de enkelte kommuner, og det er
vigtigt, at arbejdet med at tilpasse sig hertil fortsættes.
Anbringelsesområdet er kendetegnet ved en række ubalancer, som kan
være med til at drive udgifterne opad. Alene sammensætningen af tilbudsviften på anbringelsesområdet og det forhold, at kommunerne handler
individuelt og kun i begrænset omfang kan koordinere deres handlinger,
betyder, at særligt de private udbydere kan have en meget fordelagtig forhandlingsposition.
Der er et potentiale for at nedbringe enhedsomkostninger ved anbringelser. Sammenhængen mellem pris og kvalitet ved opholdssteder og familiepleje kan forbedres og gøres mere synlig, bl.a. ved etablering af en database over anbringelsessteder. Der er endvidere mulighed for en bedre ressourceudnyttelse på de amtslige døgninstitutioner og i anvendelsen af de
forskellige typer foranstaltninger på anbringelsesområdet.
Udbygningen af de såkaldte forebyggende foranstaltninger har – snarere
end at forebygge anbringelser – fungeret som en udbygning af nye offentlige servicetilbud. Der bør ske en mere målrettet anvendelse af de forebyggende tiltag under hensyn til både faglighed og økonomi.
En del af udgiftsudviklingen hidtil kan formentlig tilskrives mindre rummelighed i normalsystemet og i de generelle tilbud til børn og unge. Stat,
amter og kommuner har et fælles ansvar for at øge rummeligheden i normalsystemet og derved modvirke stigmatisering af børn og unge og udviklingen hen imod en behandlerkultur.
En arbejdsgruppe under Socialministeriet med deltagelse af de kommunale parter vil bl.a. med udgangspunkt i ovenstående problemstillinger foretage et servicetjek af indsatsen.
I det følgende gennemgås først de senere års udvikling på området (afsnit
9.2.). Dernæst diskuteres de væsentligste forklaringer på udviklingen (afsnit 9.3.), som også peger fremad mod udfordringerne i de kommende år
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(afsnit 9.4.). På den baggrund opridses de væsentligste elementer i en
strategi for at håndtere de fremtidige udfordringer (afsnit 9.5.).
9.2. Den hidtidige udvikling på området
Udgifterne til området er budgetteret til at udgøre i alt 8,5 mia.kr. i 2002,
hvoraf ca. 70 pct. af udgifterne afholdes i KL-kommunerne og resten i
amterne og i Københavns og Frederiksberg Kommuner.
Udgifterne er vokset med 35 pct. realt fra 1995-2000, svarende til 6-7
pct. om året. Omtrent halvdelen af væksten kan tilskrives en stigning i
enhedsomkostningerne, og den øvrige del skyldes udvidelse i antallet af
modtagere. Demografien burde isoleret set have bidraget til et lille fald i
udgiftsvæksten, idet der er blevet færre børn i de aldersgrupper, som oftest
modtager særlig støtte. Stigningen i antallet af modtagere skyldes således
udelukkende øgede anbringelsesgrader og større udbredelse af de forebyggende foranstaltninger, jf. figur 9.1a.
Antallet af anbragte børn og unge er steget med knap 20 pct. de seneste tre
år. I aldersgruppen under 18 år var der ca. 12.500 anbragte i 2000 svarende til godt 1,0 pct. af alle børn og unge. Det er et historisk højt niveau
– særligt hvis der tages højde for, at der er blevet færre børn i de aldersgrupper, hvor anbringelsesgraderne er højest, jf. figur 9.1b.
Figur 9.1a. Gennemsnitlig årlig vækst Figur 9.1b. Udvikling i anbringelsesgrader
1995-2000
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Væksten i anbringelser er primært sket ved en øget anvendelse af socialpædagogiske opholdssteder (og i mindre grad også familiepleje). Samlet
set udgør opholdssteder mv. i dag ca. 30 pct. af de samlede anbringelser,
mens familiepleje udgør 45 pct. og døgninstitutioner ca. 25 pct.
Anbringelsesgraderne har i flere år ligget meget højt i Danmark sammenlignet med de andre nordiske lande. Dette skyldes især et stort omfang af
”lettere” anbringelser på kost- og efterskoler, eget værelse, socialpædagogiske opholdssteder etc.
Enhedsomkostningerne for alle anbringelser set under et er i perioden
1995-2000 steget med 4-5 pct. om året realt. Det skyldes både, at de enkelte tilbud er blevet dyrere, og at man i stigende grad anvender dyrere
typer af tilbud, eksempelvis opholdssteder i stedet for kostskoler mv.
De forebyggende foranstaltninger har op igennem 90’erne været præget af
en kraftig udbygning. Fra 1993 til 2000 er der sket en stigning i antallet
af børn og unge, der modtager en eller flere former for forebyggende foranstaltning, fra knap 5.500 til knap 11.500. Antallet af familier, der modtager forebyggende foranstaltninger, er steget fra ca. 20.000 til godt
30.000 familier.
Det er ikke muligt præcist at opgøre udviklingen i enhedsomkostninger
for de forebyggende foranstaltninger. Men et overslag indicerer, at gennemsnitsomkostningerne pr. modtager er steget med ca. 5 pct. årligt realt
i perioden 1995-2000, hvilket svarer til udviklingen på anbringelsesområdet.
Det gælder generelt for indsatsen for udsatte børn og unge, at der er meget begrænset viden om effekten af indsatsen. Dette skyldes bl.a., at det i
nogle tilfælde kan være vanskeligt at kvantificere resultaterne.
9.3. Forklaringer på udviklingen
En stor del af udgiftsudviklingen kan tilskrives generelle serviceløft som
følge af centrale, regionale og lokale beslutninger og prioritering. Det har
været en landspolitisk målsætning, at der skulle ske en udbygning af området op igennem 1990’erne.
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En del af udgiftsudviklingen må endvidere antages at kunne tilskrives den
delte finansiering, som var gældende frem til 1. januar 2002. Denne finansieringsform understøttede de politiske ønsker om udbygning af området.
Området fylder meget i den offentlige debat, herunder fokuseres der i
meget høj grad på enkeltsager. Debatten kan resultere i et pres på politikere og myndigheder – både centralt, regionalt og lokalt – for at søge at
forbedre vilkårene generelt.
Stadig flere personalemæssige ressourcer i kommunerne går til at opfylde
formelle sagsbehandlingskrav, herunder krav til undersøgelser, handleplaner, opfølgning mv. Dette kan have medvirket til at øge kvaliteten og
retssikkerheden for borgerne. Eksempelvis kan arbejdet med handleplaner
– gennem en tydeliggørelse af sagsforløbet – medvirke til at forbedre anbringelsesprocessen. Det kan dog ikke udelukkes, at formelle sagsbehandlingskrav kan aflede at administrativt ressourceforbrug, som til en vis grad
strider mod ønsket om mere borgerrettet service.
Nedenfor redegøres for de øvrige forhold, som i særlig grad synes at have
påvirket udviklingen:
a)
b)
c)
d)

Kommunernes og amternes interne styring
Udbygningen af de forebyggende foranstaltninger
Kapaciteten på anbringelsesområdet
Rummeligheden i normalsystemet

a. Kommunernes og amternes interne styring
Kommunalbestyrelserne og amtsrådene har ansvaret for og beslutter,
hvordan henholdsvis kommunerne og amterne skal planlægge og udføre
deres virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den
sociale lovgivning. Kommunalbestyrelserne og amtsrådene har pligt til at
føre tilsyn med, hvordan de kommunale og amtslige opgaver løses. Dette
tilsyn omfatter både indholdet og den måde, opgaverne udføres på.
Det er et generelt træk, at budgetlægningen på området opfattes som vanskelig af kommunerne (og amterne). Der er eksempler på kommuner, der
i praksis budgetterer på området på en måde, som antyder, at udgifterne
opfattes som lovbundne. Dette må antages at virke stærkt udgiftsdrivende.
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Praksis omkring budgetlægning er forskellig fra kommune til kommune,
dog med det fællestræk, at budgetlægningen ofte starter med en politisk
temadrøftelse, hvor politikere og administration i fællesskab drøfter området og den fremadrettede indsats, jf. eksempel 9.1.
Eksempel 9.1. Økonomistyringen i Københavns Kommune
Budgetlægningen starter med en politisk temadrøftelse i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Her drøftes de fremtidige prioriteringer på området, under hensyntagen til
udvalgets øvrige opgaver. Fastsættelsen af de budgetmæssige rammer kobles sammen
med de politisk vedtagne mål for området. Området er omfattet af kommunens demografimodel, hvormed der tilskrives midler til området på baggrund af den forventede
befolkningsudvikling. Derudover er området rammestyret, og der er mulighed for at
overføre eventuelle budgetoverskud til det kommende budgetår.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har delegeret ansvaret for den daglige drift til
forvaltningen sammen med budgetansvaret. Det daglige budgetansvar for decentraliserede opgaver er videredelegeret til 15 lokalcentre (som stort set svarer til en primærkommunal socialforvaltning). Lokalcentret har ret og pligt til at disponere de tildelte
budgetbeløb i overensstemmelse med de formål, kvalitetsmålsætninger og mål, der er
fastsat af det politiske niveau. Derudover skal disponeringer og opgaver gennemføres på
en økonomisk hensigtsmæssig måde. Lokalcentret er ikke kun ansvarlig for at levere
ydelsen i overensstemmelse med lovgivningen og brugerens behov, men skal også sikre
en løbende opfølgning på teamets forbrug af ydelsen.
Det enkelte lokalcenter har ansvaret for, at forbruget holdes indenfor budgetrammen.
Konkret betyder det, at der laves månedlig budgetopfølgning i lokalcentrene, samt at
der fire gange årligt indsendes en samlet budgetopfølgning til centralforvaltningen. De
enkelte lokalcentre udarbejder hver især en budgetopfølgning med tilhørende nøgletal,
og eventuelle afvigelser rapporteres med tilhørende bemærkninger til mer- og mindreforbruget. Lokalcentret skal i givet fald iværksætte tiltag, der kan mindske afvigelser for
deres eget budgetområde. Lokalcentre med store afvigelser bliver kaldt til budgetopfølgningsmøder.
Også på døgninstitutionsområdet (den amtskommunale del) er budgetansvaret og den
daglige kompetence delegeret ud til institutionerne. Her foretages der ligeledes en budgetopfølgning fire gange årligt. Kvaliteten fastsættes og sikres igennem en dialog med
lokalcentrene, idet sidstnævnte har det bedste indblik i brugernes behov.

I nogle kommuner anvendes interne kontrakter. Nogle kommunalbestyrelser benytter dette redskab til at fastsætte budgetmæssige rammer for
udførelsen af konkrete opgaver i forhold til en eller flere forvaltninger
eller institutioner.
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Hvor der tidligere var en udbredt tradition for, at personsagsudvalget
(typisk socialudvalget) behandlede konkrete sager, er der i dag en generel
tendens til, at konkrete sager ikke forelægges det politiske udvalg.
I nogle kommuner er der en tendens til decentralisering fra ledelsen til
medarbejderniveauet. Det betyder, at den enkelte medarbejder, evt. indenfor en nærmere fastsat beløbsgrænse, kan disponere over kommunens
ressourcer på området. Det er normalt, at lederen (afdelingsleder eller
forvaltningschef) løbende følger op på kommunens ressourceforbrug,
f.eks. månedligt eller kvartalsvis.
En udstrakt decentralisering kan virke udgiftsdrivende, hvis det går ud
over den politiske kontrol og styring, og hvis ikke der følges løbende op
fra afdelingslederniveau mv., herunder f.eks. hvis der ikke er særlige rutiner ved iværksættelse af særligt dyre tiltag, anbringelser mv.
I flere kommuner skal alle anbringelser godkendes enten af lederen eller af
et udvalg, hvor både sagsbehandlerne og ledelsesniveauet er repræsenteret.
Dette understøtter, at de meget indgribende foranstaltninger ikke iværksættes, uden at alternative muligheder er overvejet, og at der sker en afvejning af de faglige og økonomiske konsekvenser i forhold til eventuelle
alternative muligheder, jf. eksempel 9.2.
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Eksempel 9.2. Gladsaxe Kommune
Som resten af landet oplevede Gladsaxe kommune i slutningen af 1990’erne en voldsom stigning i udgifterne til børn og unge med særlige behov. Fra 1996 til 1999 steg
kommunens samlede udgifter til området med 25 pct. fra 38 mio. kr. til 51 mio.
(2002-priser), jf. figur 1.
Udviklingen blev af politikerne Figur 1. Udgiftsudviklingen (netto) 1996anset som uholdbar, og man igang- 2005 for udsatte børn og unge (2002-priser)
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angst i forhold til klare prioriterin- Anm.: Korrigeret for finansieringsreformen
ger og udmeldinger om serviceniveauet på området.
Fra 1999 gennemførte man et paradigmeskift, som blev formuleret i en handlingsplan
for kommunens indsats på området. Det indebærer, at man nu i højere grad sætter
fokus på familien frem for barnet alene, samt at økonomiske hensyn spiller en større
rolle i sagsbehandlingen. For at implementere handleplanens værdier har arbejdet i
forvaltningen også været udsat for forandringer. Blandt andet er kompetencen til at
beslutte, om et barn skal anbringes, frataget sagsbehandlerne og i stedet lagt op på ledelsesniveau. Også større foranstaltninger med et forebyggende sigte skal forelægges lederen af familieafdelingen, og sagsbehandleren skal argumentere og begrunde de valg
han/hun tager i forbindelse med behandlingen af et barn/ung. Alle tiltag er desuden
tidsafgrænsede – en forlængelse af et tiltag kan kun ske ved at sagsbehandleren kan
dokumentere eller beskrive effekten af tiltaget over for ledelsen.
Arbejdet med børn og unge foregår både i børne- og kulturforvaltningen og i socialforvaltningen. Man har derfor også søgt at øge samarbejdet mellem forvaltningerne i forsøget på at nå de målsætninger som handleplanen opstiller. Samarbejdet har til formål
at hindre ”klienteksport” mellem f.eks. skolesystemet og socialforvaltningen og i stedet
skabe fælles løsninger, der inddrager alle relevante parter.

b. Anvendelsen af forebyggende foranstaltninger
Ønsket om at forebygge snarere end at anbringe har op gennem 90’erne
været et væsentligt sigtepunkt i indsatsen for udsatte børn og unge. Den
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forebyggende indsats er desuden blevet udvidet som følge af pulje- og
forsøgsprojekter.
Udbygningen af forebyggende foranstaltninger har imidlertid ikke medført et fald i antallet af anbringelser. Selv når der kontrolleres for en række
objektive variable – indbyggertal, urbaniseringsgrad, antal børn af enlige
forsørgere, antal indvandrere mv. – er der en klar sammenhæng mellem
de kommuner, der har mange udgifter til anbringelser, og de, der har
mange udgifter til forebyggende foranstaltninger. Det indicerer, at udbygningen af de forebyggende foranstaltninger – snarere end at forebygge
– har fungeret som en udvikling af nye offentlige servicetilbud.
En årsag til, at anbringelser er steget parallelt med de forebyggende foranstaltninger, kan være, at en øget forebyggende indsats medfører, at flere
børn kommer ind i det sociale system. Børn og unge, som tidligere ”gemte sig”, kommer frem i systemet, når der sættes ind med en mere opsøgende og aktiv indsats fra kommunens side, jf. eksempel 9.3.
Eksempel 9.3. Den forebyggende indsats i Langeskov Kommune
I Langeskov Kommune valgte man for et par år siden at opprioritere den forebyggende
indsats i den forventning, at antallet af anbringelsessager dermed kunne nedbringes.
Dette har dog ikke været tilfældet. Kommunen har i stedet oplevet et stigende antal
sager, hvor forebyggende foranstaltninger ikke har vist sig tilstrækkelige, og hvor sagen
derfor alligevel er blevet til en anbringelse. Kommunen har dermed ikke kunne begrænse sine udgifter til anbringelser ved at øge den forebyggende indsats, I dag betragtes indsatsen derfor mere som et serviceløft end et anbringelsesforebyggende tiltag.

En opsøgende indsats kan således på den ene side afdække væsentlige
problemer i en tidlig fase men på den anden side i værste fald medføre en
risiko for øget stigmatisering og overbehandling.
Forebyggelse dækker dog over et bredere felt end blot de tiltag, som i
kontoplanen er benævnt de forebyggende foranstaltninger. En anbringelse
er et meget komplekst indgreb, der ofte skyldes en lang række forhold.
Undersøgelser viser, at der eksempelvis ofte er involveret psykiske lidelser,
manglende omsorg, alkoholmisbrug mv., jf. boks 9.1.
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Boks 9.1. Alkoholmisbrug og anbringelser
I Danmark har 60.000 børn en forælder, som har været indlagt på sygehus med en
alkoholrelateret lidelse. Alkoholproblemer i familien kan føre til, at et barn må anbringes uden for hjemmet. Misbrug (af alkohol eller narko) hos forældre indgår således i
anbringelsesgrundlaget i næsten 40 pct. af anbringelsessagerne.
Danske børn begynder at drikke alkohol meget tidligt. Undersøgelser viser, at de tidligst startende har særlig stor risiko for problemer bl.a. for at blive storforbrugere, at de
typisk klarer sig dårligt i skolen, og at de har risiko for at blive socialt udsatte.

c. Kapaciteten på anbringelsesområdet
Mens de forebyggende foranstaltninger udgør ca. 25 pct. af de samlede
udgifter til den særlige indsats for børn og unge, anvendes de resterende
75 pct. af midlerne på anbringelsesområdet.
Anbringelsesområdet består af en større andel private steder (ca. ¾ af
pladserne) – familiepleje og opholdssteder – hvis opgavevaretagelse beror
på offentlig godkendelse, samt en mindre andel (ca. ¼), der er drevet af
offentlige myndigheder. Amterne har forsyningsforpligtelsen for offentligt
drevne døgntilbud til udsatte børn og unge.
Anbringelsesområdet er kendetegnet ved en række ubalancer, som kan
være med til at drive udgifterne opad. Alene sammensætningen af tilbudsviften på anbringelsesområdet og det forhold, at kommunerne handler
individuelt og kun i begrænset omfang kan koordinere deres handlinger,
betyder, at særligt de private udbydere kan have en meget fordelagtig forhandlingsposition. Dette må antages at have virket udgiftsdrivende.
Enhedsomkostningerne for anbringelser på det private område er stærkt
stigende. På familieplejeområdet – som er præget at stigende professionalisering og organisering – sker dette i form af flere vederlag. Amterne
godkender taksterne for opholdssteder, men kommunerne føler det ofte
nødvendigt at betale tillægsydelser til taksten på stedet, og kommunerne
kan tilsyneladende have vanskeligt ved at stå fast økonomisk og fagligt i
forhold til de private steder.
Dette kan skyldes, at der hidtil ikke har været tilstrækkelige redskaber til
at give kommunerne gennemsigtighed i forhold til sammenhængen mellem pris og kvalitet på det enkelte opholdssted. Desuden kan der være
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afsmitning fra døgninstitutionsområdet, hvor enhedsomkostningerne er
steget tilsvarende bla. som følge af større specialisering.

d. Mindre rummelighed i de generelle tilbud til børn og unge
Der synes at være en tendens til, at færre børn og unge rummes i normalsystemet, hvad enten der er tale om folkeskole, daginstitution eller de
sociale netværk, samt at pædagoger, familier og det omgivende samfund
kræver flere børn og unge henvist til behandling i det sociale system.
Hvor det tidligere har været den almindelige opfattelse, at ”normaltilbudene”, som f.eks. dagtilbud og skole, formåede at rumme børn med meget forskellige behov, kan der i dag sættes spørgsmålstegn ved, om dette
stadig er gældende. Der er samtidig sket en øget specialisering i indsatsen
overfor børn og unge med særlige vanskeligheder, og der henvises i stigende grad til specialister.
Stadig flere børn og unge modtager støtte med henvisning til adfærdsproblemer. Det kan være et udtryk for, at der rent samfundsmæssigt stilles
stadigt større krav til de uddannelsesmæssige evner og personlige ressourcer hos børn og unge. De dårligst stillede børn og unge bliver således
yderligere marginaliserede og udstødte, når de generelle krav i samfundet
til børn og unge skærpes. En anbringelse vil sjældent mindske denne
stigmatisering, men kan fagligt set være den bedste løsning.
Udviklingen kan dog også være et udtryk for, at forældre, skolelærere og
pædagoger presser på for at opnå en lægelig diagnose, som forklarer barnets lettere afvigende adfærd, og som udløser en støtte til barnet fra den
sociale sektor. Dermed løftes ansvaret for at løse barnets vanskeligheder
fra deres skuldre.
9.4. Fremadrettet perspektiv
Antallet af børn og unge vil stige i de kommende år. Befolkningsfremskrivninger viser, at det især er de større børn, der bliver flere af (12-17årige). Det er netop denne gruppe børn, der hyppigst er anbragt. Hvis alt
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andet holdes lige, vil man derfor kunne forvente flere anbringelser og
1
højere udgifter på området i de kommende år.
En udvikling som hidtil er ikke realistisk. Til illustration kan nævnes, at
hvis de seneste tre års vækst i enhedsomkostninger og anbringelsesgrader
fortsættes, vil de samlede udgifter til udsatte børn og unge udgøre 20-25
mia.kr. i 2010, svarende til en vækst på op til 200 pct. i forhold til 2000.
Dette vil hverken være socialfagligt eller samfundsøkonomisk forsvarligt,
jf. også forudsætningerne i loven om indførelse af grundtaktsfinansiering
om en afdæmpning af væksten på området.
På anbringelsesområdet afhænger udgiftsudviklingen frem mod 2010 –
ud over demografien – dels af udviklingen i anbringelsesgraderne og dels
af enhedsomkostningerne. Herudover afhænger udgiftsudviklingen af de
forebyggende foranstaltninger.
Hvis anbringelsesgraderne holdes uændrede for alle aldersgrupper i perioden frem mod 2010, vil efterspørgselen efter anbringelsespladser som
følge af den demografiske udvikling stige med ca. 15-17 pct. svarende til
2.200-2.400 pladser i alt.
Selv små ændringer i anbringelsesgraden vil imidlertid få meget store konsekvenser, når der regnes frem mod 2010. Tidligere udsving i anbringelsesgraderne og det nuværende høje niveau indicerer, at der er et råderum
for prioritering. Potentialet kan illustreres ved et eksempel: Hvis anbringelsesgraderne nedbringes gradvist frem mod 2010 fra de nuværende 10,6
promille til et lavere niveau på ca. 9,3 promille, vil efterspørgselen kun
stige med knap 500 pladser frem mod 2006 (hvorefter den begynder at
falde). Dette lavere niveau svarer til den gennemsnitlige anbringelsesgrad i
perioden 1993-97 – dvs. til et niveau, som var normalt indtil slutningen
af 90’erne, jf. figur 9.2a.

1

Da det frem mod 2010 primært er udviklingen i aldersgruppen 12-17 år, der demografisk set har betydning for udgiftsudviklingen på området – dvs. børn som på nuværende tidspunkt allerede er født – er det ikke afgørende, om der tages udgangspunkt i befolkningsprognoserne fra DREAM eller Danmarks Statistik. Hvor intet andet er anført, er der anvendt DREAM-data i den resterende del af dette kapitel.
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Figur 9.2a. Fremskrivning af antallet af Figur 9.2b. Aldersfordelte anbringelser
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Nedbringelse i anbringelsesgraderne kan bl.a. ske ved forkortelse af anbringelsesforløbene, f.eks. gennem mere intensive behandlingsforløb mv.
og ved en indsnævring af målgruppen for anbringelser. Den forebyggende
indsats bør kunne tilrettelægges, så anbringelser reelt forebygges.
Det er særligt i aldersgruppen 15-19 år, at der i ovennævnte scenarier vil
blive efterspurgt flere pladser. Selv ved konstante anbringelsesgrader vil
der for aldersgrupper under 10 år ske et mindre fald i antallet af anbringelser, jf. figur 9.2b.
Gruppen over 15 år er kendetegnet ved i højere grad end de øvrige grupper at være anbragt på opholdssteder, kost- og efterskoler mv. Det vil
således især være disse tilbud, der i dette scenario vil blive yderligere efterspørgsel efter (og i mindre grad familiepleje). Andelen af børn og unge,
der er anbragt på døgninstitutioner, er derimod nogenlunde konstant.
Efterspørgselen efter pladser på døgninstitutioner påvirkes derfor ikke i
større omfang af forskydninger mellem aldersgrupperne, men derimod af
den generelle udvikling i det samlede antal børn og unge.
Hvis enhedsomkostningerne holdes konstante, vil en fastholdelse af anbringelsesgraderne indebære en samlet udgiftsstigning til anbringelser i årene
2000-2010 på 1,1 mia.kr., svarende til knap 20 pct. I det omfang, at anbringelsesgraderne kan nedbringes, vil en sådan fremskrivning overvurdere udgiftspresset, jf. boks 9.2.
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Boks 9.2. Udgifter ved en nedbringelse af anbringelsesgraderne
En eventuel nedbringelse af anbringelsesgraderne slår formentlig ikke proportionalt
igennem i udgiftsudviklingen, da det formodes primært at være antallet af ”lettere” anbringelser, som eventuelt kan nedbringes, og som varierer over tid.
Som et regneeksempel kan der imidlertid forudsættes, at ændringer i anbringelsesgraderne som gennemsnit vedrører anbragte, for hvem enhedsomkostningerne er halvdelen af de normale gennemsnitsomkostninger. Under denne forudsætning vil en gradvis nedbringelse af anbringelsesgraderne indebære et udgiftspres på 0,6 mia.kr. i 2010.
Dette skal sammenholdes med de 1,1 mia.kr., som kan beregnes ved konstante anbringelsesgrader.

Udover anbringelsesgraden spiller enhedsomkostningerne en væsentlig
rolle for udgiftsudviklingen. Hvis enhedsomkostningerne f.eks. nedbringes med 1,0 pct. årligt, vil den samlede udgiftsstigning med konstante
anbringelsesgrader i perioden blive på 0,4 mia.kr., jf. figur 9.3.
Figur 9.3. Fremskrivning af udgifterne til anbringelser
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Kilde: DST og egne beregninger.

Enhedsomkostningerne kan nedbringes både ved generelle rationaliseringer og produktivitetsforbedringer, ved at anvende korterevarende og billigere tilbud, f.eks. i forbindelse ved udslusninger, samt ved at opnå stor-
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driftsfordele, f.eks. ved at en stigning i antallet af anbringelser til en vis
grad rummes inden for eksisterende fysiske rammer og øvrig kapacitet.
Hertil kommer udviklingen for de forebyggende foranstaltninger. Området er i de seneste år udbygget betydeligt, og udgifterne hertil er følgelig
steget meget, jf. ovenfor. Yderligere udbygning bør primært afhænge af
politiske beslutninger fra centralt eller lokalt hold. Det kan dog ikke afvises, at den demografiske udvikling – dvs. væksten i antallet af større børn
– i sig selv vil aflede en øget efterspørgsel efter de forebyggende foranstaltninger. Selv ved et direkte gennemslag på udgifterne vil dette dog
resultere i en lavere vækst end hidtil.
Der er i de senere år taget initiativer, som endnu ikke er fuldt indfaset,
men som vil bidrage til hæve udgiftsniveauet i de kommende år både på
anbringelses- og forebyggelsesområdet.2
Sammenfattende kan det fastslås, at den demografiske udvikling vil lægge
et vist pres på området, men at den konkrete udvikling vil være afhængig
af udviklingen i anbringelsesgrader og -mønstre, enhedsomkostninger for
anbringelser og anvendelsen af forebyggende foranstaltninger.
9.5. Strategi og redskaber
Det overordnede formål med indsatsen for udsatte børn og unge fremgår
af serviceloven: At skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge,
der har behov for særlig støtte, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.
Servicelovens bestemmelser suppleres af øvrig lovgivning, aftaler mv. I
loven om indførelse af grundtakstfinansiering og i aftalen om kommunernes økonomi for 2002 er det fastsat som en målsætning, at der skal ske
en bedre udgiftsstyring og en afdæmpning af den hidtidige udgiftsvækst.

2

Der er tale om voldspakken i 1997, indførelse af ungdomssanktion, og lov om særlig
støtte, som blev vedtaget i 2000. Samlet set indebærer disse merudgifter i størrelsesordenen 270 mio.kr. i 2002, 325 mio.kr. i 2003 og 350 mio.kr. årligt herefter.
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Finansieringsreformen betyder, at kommuner og amter får nye muligheder og incitamenter til at dæmpe den hidtidige udgiftsudvikling på området. Reformen ansporer til en større grad af samarbejde mellem kommuner og amter om tilrettelæggelse af indsatsen.
Grundtakstmodellen indebærer, at amterne skal indgå i visitationen, hvor
der er amtslige udgifter forbundet med foranstaltningen. Det må forventes, at dette i sig selv vil forbedre forhandlingspositionen overfor de private udbydere, idet der bliver to myndigheder på visitationen, som i mange
tilfælde knyttes tættere til amternes godkendelse af opholdssteder.
Endvidere indebærer grundtakstmodellen, at amterne fremover afholder
alle marginale udgiftsændringer over grundtaksterne. Amterne skal således
bære alle eventuelle merudgifter ved uudnyttet pladskapacitet eller ineffektiv drift af døgninstitutionerne.
Særligt amterne vil derfor få styrket incitamentet til at nedbringe enhedsomkostningerne for anbringelser over grundtaksten. Der vil blandt andet
kunne være mere perspektiv i at oprette billigere udslusningstilbud mv. til
aflastning af døgninstitutionerne, jf. eksempel 9.4.
Eksempel 9.4. Udslusningsinstitution i Fyns Amt
Fyns Amt åbnede i februar 2002 en døgninstitution i form af et barndomshjem i
Marstal. Døgninstitutionen er etableret som et udslusningssted for børn og unge.
Målgruppen er børn og unge, der efter endt behandlingsforløb ikke hensigtsmæssigt
kan profitere af et ophold i en familiepleje. Institutionen er opbygget omkring et
lokalt miljø, har etableret samarbejde med den lokale skole og ansat personale, hvor
den lokale forankring har haft stor betydning. Udgifterne til foranstaltningen pr. barn
forventes at ligge lige over grundtaksten.

For kommunerne vil incitamenterne ligeledes generelt forbedres i forhold
til at sikre, at man får mest muligt for pengene, herunder særligt i forhold
til anbringelser under grundtaksten og den forebyggende indsats. Området vil helt generelt fylde mere i de kommunale budgetter. Dette bør følges af en større opmærksomhed fra politisk hold om, hvordan indsatsen
tilrettelægges, og hvad man får for pengene.
Finansieringsreformen er en naturlig anledning for kommuner og amter
til at foretage et serviceeftersyn af indsatsen for udsatte børn og unge.
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Dette serviceeftersyn kan tage udgangspunkt i den nuværende indsats
samt i en vurdering af lokale og regionale ønsker og udfordringer i de
kommende år som følge af demografiske ændringer mv. Udgangspunktet
bør være, at området er styrbart, og at udviklingen primært skal afhænge
af politiske beslutninger. Serviceeftersynet kan evt. tage udgangspunkt i
fælles overvejelser mellem amtet og kommunerne, jf. eksempel 9.5.
Eksempel 9.5. Bedre styring af udgiftsudviklingen i Storstrøms Amt
Foranlediget af en kraftig udgiftsvækst på udsatte børne- og ungeområdet nedsatte
Økonomiudvalget i Storstrøms Amt og Kommuneforeningen i amtet i november 2000
en arbejdsgruppe, hvis opgave var at udarbejde forslag til, hvordan udgiftsudviklingen
kunne begrænses, samtidig med at man udviklede kvaliteten og muligheden for resultatmåling. Arbejdsgruppen fandt frem til, at årsagerne til forskelle i udgiftsniveau ikke
så meget skal findes i forskelle mellem kommunerne i sociale faktorer, men at de også
skal findes i organisatoriske, styringsmæssige og holdningsmæssige faktorer.
Overordnet har man efterfølgende lagt vægt på at skærpe økonomistyringen på området ved at 1) sikre at udgiftsniveauet stemmer overens med den politiske prioritering,
og 2) tilstræbe at forholdet mellem effekt og økonomisk indsats er optimalt. Konkret
har rapporten udmundet i, at der er etableret en amtslig team-gruppe, der skal være
med til at sikre kvaliteten i kommunernes opgaver inden for visitation, koordinering,
vidensformidling, rådgivning og sparring samt forsøgs- og udviklingsarbejde. Endvidere har amtet og kommuneforeningen i samarbejde taget initiativ til afholdelse af en
fælles temadag med socialpolitikere (især de nyvalgte) i amtet og kommunerne og deres
ledende medarbejdere på området.

Flere kommuner har gode erfaringer med at udarbejde en politik for indsatsen på området, der bruges som sigtepunkt for sagsbehandlingen. Det
er bl.a. relevant at se på de formelle regler for beslutningsprocessen, samt
på hvordan beslutningsprocessen fungerer i praksis, jf. afsnit 9.2 ovenfor.
Alle niveauer af beslutningsprocessen bør overvejes, dvs. både det politiske
niveau, lederniveauet i forvaltningen og sagsbehandlerniveauet.
Kommunernes politik for indsatsen på området bør bl.a. omfatte overvejelser om anvendelsen af anbringelser, herunder fastlægge proceduren for,
hvordan dette kan besluttes. I den sammenhæng kan der fastlægges en
strategi for anvendelsen af de forebyggende foranstaltninger, herunder i
hvilken grad den skal sigte mod at forebygge anbringelser.
Kommunernes særlige overgangsordning for indførelsen af grundtakstfinansiering udløber med udgangen af 2003. Dette vil kunne have
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betydning for mulighederne og vilkårene i de enkelte kommuner, og det
er vigtigt, at arbejdet med at tilpasse sig hertil fortsættes.

Nedbringelse af enhedsomkostninger ved anbringelser
Der er et potentiale for at nedbringe enhedsomkostningerne ved anbringelser. Dette potentiale forstærkes af den hidtidige udgiftsvækst på området, som giver plads til omstruktureringer og til at fokusere mere på, om
ressourceforbruget i alle tilfælde har et hensigtsmæssigt omfang.
Helt generelt kan en nedbringelse af enhedsomkostningerne ske ved en
større fokus på anvendelsen af det bedste og det billigste tilbud på tværs af
de forskellige typer af anbringelsessteder og inden for de enkelte typer.
Indførelsen af grundtakstfinansiering vil understøtte dette.
Det er væsentligt, at den faglige og økonomiske styring hænger sammen.
Socialministeriets kvalitetsprojekt på anbringelsesområdet vil bidrage med
viden om, hvordan der sikres størst mulig kvalitet i tilbuddene.
Udviklingen på anbringelsesområdet har hidtil været præget af, at de
amtslige døgninstitutioner er blevet mere specialiserede. Det private område er præget af opholdsstederne, som for en stor dels vedkommende er
blevet tiltagende professionaliseret og mindre storfamilieagtige. Den tiltagende professionalisering præger ligeledes familieplejeområdet.
En større koordination mellem kommunerne vedrørende anvendelsen af
familiepleje vil mindske muligheden for, at kommunerne overbyder hinanden. Denne koordination, kan f.eks. organiseres mellem kommunerne i
samme amt. Der bør etableres større gennemsigtighed for tildelingen af
vederlag, og vejledningen bør opdateres.
For opholdssteder kan det være hensigtsmæssigt, at kommuner ikke tildeler
supplerende ydelser ved siden af det tilbud, som er omfattet af den af amtet godkendte takst, medmindre dette aftales med amtet.
Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt med en landsdækkende database
med beskrivelser af socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner,
så der kan skabes et overblik og en samlet beskrivelse af de forskellige anbringelsespladsers tilbud, målgrupper, priser mv. Amtsrådsforeningen har
en sådan database under udarbejdelse, som kan anvendes som et redskab i
samarbejdet mellem amt og kommuner, jf. eksempel 9.6.
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Eksempel 9.6. Samarbejde mellem amt og kommuner i Fyns Amt
Fyns Amt har et tæt samarbejde med kommunerne i amtet, dels i forhold til at dimensionere sin pladskapacitet, og dels i forbindelse med konkrete børne- og familiesager.
Fyns Amt består af mange kommuner og har derfor valgt en struktur, hvor amtet
kommer tættere på kommunerne. Det er sket ved at etablere tre børne- og ungerådgivninger, som hver dækker et afgrænset antal kommuner/geografisk område. Under de
enkelte børne- og ungerådgivninger hører et antal lokalinstitutioner, som primært
benyttes af de kommuner, som er omfattet af de respektive rådgivninger.
Nærheden og den tættere kontakt fremmer samarbejdet og skaber nogle kortere kommunikationsveje mellem de to niveauer. Som en del af det tættere samspil mellem
amtet og kommunerne er der udarbejdet beskrivelser af de ydelser – både basis- og
specialydelser – som amtets institutioner leverer. Beskrivelserne er med til at skabe
synlighed og gennemsigtighed i serviceniveauet og medvirker til at afstemme forventningerne mellem amt og kommuner. Også på familieplejeområdet er der praksis for
fælles retningslinier for honorering af plejefamilier. Dette har til hensigt at skabe ensartethed i praksis og undgå gensidig ”overbydning”.

Det største offentlige driftsområde, hvor der således er direkte mulighed
for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse, er døgninstitutionerne. De
amtskommunale døgninstitutionspladser er i forhold til det øvrige og
private anbringelsesområde karakteriseret ved, at tilbudet er mere specialiseret, og at amterne har et forsyningsansvar på området.
Døgninstitutioner til børn og unge dækker et meget bredt spektrum af
pladser, og der løses mange forskellige opgaver. Området rummer pladser
til multihandicappede børn og unge med stort plejebehov, pladser til behandlingskrævende skolebørn, hybelagtige pladser til unge mv., hvilket
kan vanskeliggøre sammenligninger og gennemsnitsbetragtninger.
Udfordringen fra den demografiske udvikling og ønsket om altid at give
den bedst mulige service for pengene betyder imidlertid, at amterne altid
skal overveje, hvordan ressourceudnyttelsen på døgninstitutionerne kan
optimeres, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.
En umiddelbar sammenligning mellem amterne viser, at der er betydelig
variation i udgifterne til anbragte på døgninstitutioner og personaleforbruget pr. plads i de enkelte amters døgninstitutioner, jf. figur 9.4a og
9.4b.
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Figur 9.4a. Amtets udgifter pr. anbragt på Figur 9.4b. Personaleforbrug pr. plads i
døgninstitution (også uden for amtet)
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Ovennævnte variation formodes langt overvejende at kunne tilskrives
forskelle i tilbudsviften mellem amterne, som i en vis udstrækning skyldes
forskelle i efterspørgslen, f.eks. at man i nogle amter har tungere klienter.
Dette kan dog ikke forklare hele forskellen, og den store variation indicerer, at opgaverne løses forskelligt, og at der er et potentiale for at nedbringe ressourceforbruget, hvis dette ønskes.
Døgninstitutionerne er kendetegnet ved at være et løntungt område. Det
betyder, at effektiviseringer primært skal komme fra en bedre tilrettelæggelse af arbejdet. Generelt er der behov for, at der sker den bedst mulige
anvendelse af medarbejderressourcerne. Dette skal bl.a. ses i lyset af den
opnormering af personale, der har fundet sted i de senere år.
Det kan anbefales, at der blandt amterne indsamles erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af det pædagogiske arbejde på døgninstitutioner for
børn og unge. Endvidere kan der mere generelt følges op på amternes
organisering af døgninstitutionsområdet, herunder anbefales det at erfaringerne med mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse samt erfaringerne med fælles ledelse indsamles og udveksles

Påvirkning af rummeligheden i normalsystemet
Stat, amter og kommuner har et fælles ansvar for at øge rummeligheden i
normalsystemet og modvirke udviklingen mod en behandlerkultur. Dette
omfatter både indirekte påvirkning af kulturen i fagkredse og holdningen
i samfundet generelt samt mere konkrete tiltag, der kan øge fokus på de
samfundsmæssigt bedste og mest effektive løsninger.
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Det kan i dag forekomme næsten omkostningsfrit for en daginstitution,
en skole og et fritidstilbud at ”frigøre sig” fra et barn eller en ung, som
ligger uden for det, der på stedet opfattes som normalt. Det bør derfor
blandt andet overvejes, hvordan der kan skabes bedre incitamenter til at
bevare barnet eller den unge i normalsystemet, enten fuldt eller delvist.
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Kapitel
Ældreområdet

10.1.

Indledning og sammenfatning

Frem mod 2010 – og særligt i slutningen af perioden – må der forventes
et vist udgiftspres på ældreområdet på grund af den demografiske udvikling. Dette udgiftspres vil blive meget kraftigt forstærket i årene efter
2010 og frem mod 2040, jf. kapitel 2.
Hertil kommer et øget efterspørgselspres som følge af den almindelige
velstandsudvikling og stadig mere ressourcestærke ældre, der må kunne
forventes at stille højere krav til den kommunale ældreservice. Dette skal
dog bl.a. ses i sammenhæng med, at ressourcestærke ældre generelt vil
kunne have en bedre helbredstilstand og bedre muligheder for selv at
håndtere de ændringer i livsvilkår, der følger med en højere alder.
Ældreområdet fylder meget i den kommunale økonomi, og alene derfor
er det væsentligt at håndtere udgiftspresset frem mod 2010 på en hensigtsmæssig måde.
Udfordringen med at fastholde det nuværende serviceniveau frem mod
2010 er imidlertid fra en rent økonomisk synsvinkel overkommelig. Dette
forudsætter imidlertid – i overensstemmelse med de makroøkonomiske
målsætninger – at der ikke sker et standardglid på ældreområdet. Hvis
standarderne stiger frem mod 2010, vil dette få meget store økonomiske
konsekvenser, når antallet af ældre for alvor begynder at stige.
Eventuelle serviceforbedringer vil i vidt omfang forudsætte produktivitetsforbedringer. Herudover kan øget produktivitet generelt forbedre økonomien og ressourceudnyttelsen i kommunerne. En sammenligning af
kommunernes indsats viser, at der er et potentiale for forbedringer af
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produktiviteten i mange kommuner. En bedre arbejdstilrettelæggelse hos
leverandørerne af personlig og praktisk hjælp kan bl.a. sigte på at øge den
andel af arbejdstiden, der anvendes i direkte brugerkontakt (Ansigt Til
Ansigt tid).
Ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet er der i mange
tilfælde mulighed for at opnå en bedre ressourceudnyttelse. Visitationspraksis er ligeledes afgørende for, om kommunerne anvender ressourcerne
bedst muligt. Ved en større fokus på det valgte serviceniveau og en ensartet visitationspraksis i den enkelte kommune synes der at være mulighed
for at forbedre ressourceudnyttelsen.
Kommunernes muligheder for at omprioritere på ældreområdet kan i
visse tilfælde være begrænset af bestemmelser i lovgivning mv. Set i lyset
af de kommende års udfordringer på området kan det overvejes om den
nuværende balance mellem hensynet til en effektiv ressourceudnyttelse og
øvrige hensyn i alle tilfælde er rigtig. De nævnte barrierer er dog i de fleste
tilfælde af mindre betydning for ressourceudnyttelsen sammenlignet med
mulighederne for en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet mv.
I det følgende gennemgås udviklingen i aktivitet og udgifter på ældreområde (afsnit 10.2.). Dernæst opstilles hovedudfordringerne frem mod
2010 (afsnit 10.3.) og mulighederne for at imødegå disse udfordringer
diskuteres (afsnit 10.4). Endelig skitseres mulige barrierer i forhold til
kommunernes indsats (afsnit 10.5).
10.2. Udvikling i aktivi
aktivitet
tet og udgifter
Der er gennem de seneste ti år sket en udbygning af aktiviteten i den
kommunale ældreservice:
På boligområdet er der sket en betydelig forskydning fra traditionelle plejehjemspladser til plejeboliger, jf. figur 10.1a. Samlet set vurderes det, at
der over hele perioden (med undtagelse af 1999) har været en mindre
årlig stigning i antallet af boliger til ældre, tilnærmelsesvis svarende til
udviklingen i antallet af ældre over 79 år.
På hjemmehjælpsområdet er der sket en stigning i andelen af ældre over 79
år, der modtager varig hjemmehjælp. Dette må dog ses i lyset af statistiske
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ændringer i 1997 og omlægningen fra plejehjem til ældreboliger. For så
vidt angår de 67-79-årige, er andelen af hjemmehjælpsmodtagere nogenlunde konstant, jf. figur 10.1b.
Figur 10.1a. Udvikling i boliger til ældre Figur 10.1b. Udvikling i antal hjemme(ekskl. kategorien ’andre boliger’)
hjælpsmodtagere og antal ældre
1.000 boliger

1.000 boliger

80
60

Indeks 1992 = 100

140

140

60

120

120

100

100

80

80
60

40

40

20

20

60

0

0

40

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Plejehjemspladser
Ældreboliger

Beskyttede boliger

Kilde: Danmarks Statistik.

Indeks 1992 = 100

80

40
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
Modtagere 67- 79 år
Antal 67 - 79 år

Modtagere 80+ år
Antal 80+ år

Kilde: Danmarks Statistik.

De samlede nettodriftsudgifter til ældreomsorg er i perioden 1995-2000
steget med 1,2 mia.kr., svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 1,1
pct. realt, jf. figur 10.2a. Udgifterne udgør nu godt 25 pct. af de samlede
serviceudgifter i kommunerne.
Udgiftsstigningen afspejler i et vist omfang en stigning i antallet af ældre.
De gennemsnitlige nettodriftsudgifter set i forhold til antallet af personer
over 67 år er steget fra 32.600 kr. i 1995 til 34.700 i 2000. Set i forhold
til antallet af personer over 80 har de gennemsnitlige udgifter derimod i
de senere år ligget nogenlunde konstant, jf. figur 10.2b.
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Figur 10.2a. Udvikling i udgifter til æl- Figur 10.2b. Udgiftsudvikling i forhold til
dreomsorg
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De gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. ældre varierer væsentligt mellem
kommunerne. De gennemsnitlige udgifter pr. ældre spænder således fra et
minimum på 25.500 kr. pr. ældre over 65 år i den billigste kommune til
et maksimum på 48.000 kr. pr. ældre i den dyreste. Data på området skal
dog tages med forbehold.1 En stor del af forskellene skyldes, at sammensætningen i gruppen af ældre varierer, herunder mht. alder og plejebehov.
Ligesom der er forskelle i kommunernes udgifter til ældre, er der forskelle
i sammensætningen af de ydelser, og det generelle serviceniveau, som
kommunerne tilbyder deres ældre. En undersøgelse fra Socialministeriet
viser, at der er en vis forskel i produktiviteten mellem kommunerne. Det
antyder, at der er et potentiale for effektiviseringer i de kommuner, der i
dag har en lav produktivitet, jf. boks 10.1.

1

Der er tale om de samlede primærkommunale nettodriftsudgifter på konto 5.32 og
5.34 – dvs. at opgørelsen inkluderer visse udgifter til handicappede.
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Boks 10.1. Produktivitetsanalyse af den kommunale ældrepleje
Socialministeriet har foretaget en såkaldt DEA-analyse af den kommunale ældrepleje,
der undersøger forskellene mellem kommunerne. Undersøgelsen beregner med udgangspunkt i kommunernes faktiske ressourceforbrug og faktiske præstation af ydelser
mv. en norm, som alle kommuner i analysen vurderes i forhold til. Normen bestemmes alene med udgangspunkt i de kommuner, der klarer sig bedst, dvs. best practice.
Analysen viste, at der er en vis spredning i produktiviteten i den kommunale ældreomsorg, og at der dermed som udgangspunkt er et potentiale for forbedringer i kommunerne. Dette potentiale kan opgøres til op imod 40 pct., hvis man antager, at alle
kommuner kan blive lige så produktive som de mest produktive kommuner. Analysen
viste også, at produktiviteten i kommunerne stort set var konstant fra 1995 til 2000.
Der er dog ikke taget højde for alle kommunale ydelser inden for ældreomsorgen.
Der skal tages det generelle forbehold, at forskelle i produktivitet kan skyldes en bevidst prioritering af et højere serviceniveau. Et eksempel på dette kan være, at kommuner, der bevidst vælger en høj normering på plejehjem, kan komme til at fremstå som
uproduktive, idet de jo selvvalgt bruger flere ressourcer på hver plads.

I Danmark er udviklingen gået i retning af, at den gruppe af ældre, der
ikke har så stort et behov (typisk modtagere af praktisk hjælp), får mindre
hjælp end tidligere. Samtidig er gruppen, der får megen hjælp, øget.
Sammenholdt med Norge og Sverige er Danmark det eneste land, der har
fastholdt hjemmehjælp til en relativt stor gruppe af ældre op igennem
80’erne og 90’erne, jf. boks 10.2.
Boks 10.2. Sammenligning med andre nordiske lande
Danmark er det eneste land blandt de nordiske lande, der har fastholdt hjemmehjælp til
en relativt stor gruppe af ældre op igennem 80’erne og 90’erne. Danmark er også det
eneste nordiske land, der fortsat har en gratis praktisk hjælp. I de andre nordiske lande
har antallet af modtagere og/eller omfanget af hjælpen til den enkelte været faldende:
I Sverige er hjælpen blevet koncentreret til dem, der har store behov. De, der kun behøver huslig hjælp (rengøring), er på vej ud af hjemmehjælpssystemet, mens dem, der får
tildelt hjælp, får mere hjælp end tidligere.
I Norge er der sket en indskrænkning, hvad angår både antallet af modtagere og omfanget af den tildelte hjælp.
De forskellige udviklingstendenser i 1980’erne og 1990’erne kan ikke forklares med
ændringer i den enkelte ældres behov for hjælp eller forskelle i udviklingen af antallet af
ældre mellem landene.
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10.3. Udfordringerne frem mod 2010
Kommunerne står i de kommende år over for en række udfordringer på
ældreområdet. Frem mod 2010 forventes antallet af personer over 65 år at
stige med 9-11 pct. Dette dækker over en større stigning i antallet af 6579 årige – som dog først sætter ind efter 2005 – og en mindre stigning
eller et fald i antallet af personer over 80 år, jf. figur 10.3a og 10.3b.
Figur 10.3a. Udviklingen i antallet af 65- Figur 10.3b. Udviklingen i antallet af
79 årige frem mod 2010
personer over 80 år frem mod 2010
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Hvis produktiviteten og serviceniveauet i kommunerne holdes uændret,
vil dette kunne indebære et samlet udgiftspres til ældreservice fra 2002 til
2
2010 på 3,5-7,5 pct., svarende til en årlig realvækst på 0,4-0,9 pct.
Hertil kommer en række andre faktorer, der i større eller mindre omfang
ligeledes må forventes at påvirke efterspørgslen og dermed udgifterne til
ældrepleje. Disse faktorer er mere vanskelige at kvantificere, jf. boks 10.3.

2

De 3,5 pct. og 7,5 pct. angiver skøn over den samlede stigning i antal modtagere af
hjemmehjælp blandt 65+ årige beregnet på grundlag af henholdsvis DREAMprognosen og Danmarks Statistiks befolkningsprognose. I begge beregninger er anvendt de aldersbetingede hyppigheder i 2001 for modtagere af hjemmehjælp.
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Boks 10.3. Øvrige faktorer med betydning for efterspørgslen
For så vidt angår indsatsen for demente, vil det stigende antal ældre samt forbedrede
behandlings- og diagnosticeringsmuligheder alt andet lige lede til øget udgiftspres på
demensområdet. En tidlig og målrettet indsats vil dog i visse tilfælde kunne forebygge
en tungere omsorgs- og plejeindsats senere i forløbet.
Herudover må stigningen i antallet af ressourcestærke ældre forventes at få betydning for
de ældres efterspørgsel efter både privat og offentlig service. Efterspørgslen kan blive
øget og mere differentieret. Dette skal dog bl.a. ses i sammenhæng med, at ressourcestærke ældre generelt vil kunne have en bedre helbredstilstand og bedre muligheder for
selv at håndtere de ændringer i livsvilkår, der følger med en højere alder.
Endvidere vil eventuelle forbedringer af den generelle sundhedstilstand og deraf følgende
højere levetid påvirke udgiftspresset. Såfremt den længere levetid skyldes en generel
forbedring af sundhedstilstanden, vil forbruget af ældreservice blot udskydes, og levetidsforøgelsen vil som udgangspunkt ikke påvirke den samlede efterspørgsel efter ældreservice. Skyldes højere levetid derimod alene forbedrede behandlingsmuligheder,
må længere levetid forventes at føre til en stigning i efterspørgslen efter helbredsrelaterede serviceydelser, herunder hjemmepleje, plejeboliger mv.
Endelig vil antallet af ældre med anden etnisk baggrund vokse i de kommende år, hvilket vil kunne indebære en udfordring for den kommunale ældreomsorg.
I forhold til det demografisk betingede udgiftspres er det vanskeligere at kvantificere de
øvrige faktorers betydning for udgiftsudviklingen, idet disse er mindre entydige og i
højere grad vil afhænge af andre forhold som f.eks. holdningspåvirkning, udvikling på
øvrige samfundsområder mv.

Herudover vil grænsefladen mellem sundheds- og plejesektorerne have
stor betydning for udgiftsudviklingen. Ældreområdet påvirkes bl.a. af
behandlingspraksis, udskrivninger fra sygehuse mv. I grænsefladen mellem de to sektorer bør det sikres, at hensynet til at vælge den samfundsøkonomisk set optimale løsning ikke overskygges af andre forhold, ligesom det bør sikres, at sektorspecifikke hensyn ikke dominerer over hensynet til borgeren.
Befolkningsprognoser peger på, at det stigende antal ældre først for alvor
slår igennem efter 2010 og frem mod 2040 i takt med, at efterkrigsårgangene når pensionsalderen. En håndtering af dette udgiftspres forudsætter,
at der ikke sker et standardglid på ældreområdet. Hvis standarderne derimod stiger frem mod 2010, vil dette få betydelige konsekvenser, når antallet af ældre for alvor begynder at stige.
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Udfordringerne på lidt længere sigt vil derfor være betydeligt større end
frem mod 2010. Udfordringen varierer fra kommune til kommune, og
det kan lokalt overvejes at iværksætte initiativer, som kan medvirke til at
imødekomme presset på ældreområdet. Perioden frem mod 2010 kan
således i et vist omfang anvendes til at introducere nye løsninger mv. med
henblik på at fremtidssikre indsatsen på ældreområdet og til at dæmpe
forventninger om et stadigt stigende serviceniveau på ældreområdet.

Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp
Regeringen fremsatte i februar 2002 lovforslag L 130 om frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp. Det primære formål med lovforslaget er at sikre, at ældre, der modtager personlig og/eller praktisk hjælp,
får mulighed for at vælge mellem flere forskellige leverandører. Dermed
ønsker regeringen bl.a. at give de ældre, der har behov for hjælp, et bedre
redskab til at påvirke kvaliteten af ydelserne. Samtidig ligger der en udfordring for kommunerne i at styre udgiftsudviklingen i forhold til de
friere valgmuligheder.
Lovforslaget indebærer, at kommunerne forpligtes til at indgå aftale med
alle private leverandører, der ønsker at levere personlig og praktisk hjælp,
og som kan opfylde de kommunale myndigheders kvalitets- og priskrav.
Det er afgørende for at sikre lige konkurrence mellem de kommunale
leverandørenheder og private virksomheder, at kommunerne adskiller
myndighedsrollen fra producentfunktionen. Omkostningsbaserede regnskaber i kommunerne vil betyde en delvis harmonisering af vilkårene for
kommunale og private leverandører.
En klar adskillelse af myndigheds- og producentfunktionen gør det muligt for den kommunale myndighed at fastsætte og offentliggøre kvalitetsog priskrav som gælder for både private leverandører og den kommunale
producentfunktion. Samtidig fastholdes kommunalbestyrelsens ansvar for
tildelingen af hjælp og for at føre tilsyn med, at leverandørerne leverer de
tildelte ydelser i overensstemmelse med den kommunale myndigheds
krav, jf. nedenfor.
Det er vanskeligt at bestemme de samlede udgiftsvirkninger af udvidelsen
af det frie valg, herunder også på længere sigt. Samlet set vil merudgifterne i et vist omfang være engangsudgifter forbundet med omstillingen af
den kommunale organisering af ældreområdet og størst for de kommu200
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ner, der ikke hidtil har haft præcise afgrænsninger af serviceniveauet. Der
vil herudover kunne være et besparelsespotentiale som følge af en øget
gennemsigtighed i ressourceanvendelsen.
10.4. Mulighederne for at imødegå udfordringerne
Der findes forskellige muligheder for at påvirke opgavevaretagelsen på
ældreområdet med henblik på enten at opnå samme service for færre midler eller at opnå mere og bedre service for de samme midler.
Et af de centrale redskaber er adskillelse af myndighed og leverandør.
Hermed tydeliggøres kommunens myndighedsrolle (som bl.a. omfatter
bestillerfunktionen) i forhold til leverandørfunktionen, jf. boks 10.4.
Boks 10.4. Fordele ved adskillelse af bestiller og udfører
I en lang række kommuner eksperimenteres der i disse år med nye organisationsformer,
som ofte sigter på en adskillelse af bestiller og udfører. Fordelene herved kan bl.a. være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mere markedsorienteret organisering, som gør det muligt at indgå aftale med
private leverandører
øget intern konkurrence mellem egne udfører-enheder
effektiviseringsgevinster og øget kvalitet gennem konkurrence
øget omkostningsbevidsthed og bedre styring af kommunens ressourcer
mere ensartet serviceniveau i hele kommunen
lettere implementering af eventuelle ændringer i de politisk fastsatte servicestandarder
øget tilfredshed blandt brugere og borgere
synliggørelse af skellet mellem myndighed og producent samt en klarere ansvarsfordeling
private udbydere har mulighed for at tilbyde tilkøb – dvs. give mulighed for mere
individuelt tilpassede tilbud mod betaling.

Det betyder bl.a., at det bliver nemmere at opstille krav og forventninger
til udførerne – og at følge op med vurdering af, om disse bliver indfriet.
Endvidere skabes der via en professionaliseret visitationsfunktion en bedre
sammenhæng mellem økonomi og service, jf. eksempel 10.1.

201

Udfordringer og muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010

Eksempel 10.1. Frit valg i Herning Kommune
Herning Kommune er en af de kommuner, som har gennemført en såkaldt BUMmodel (med adskillelse af bestiller- og udførerrollen) inden for de seneste år. Baggrunden for dette var en politisk beslutning om at gennemføre frit valg mellem de kommunale leverandører og én privat leverandør.
Centraliseringen af visitationsfunktionen indebar, at visitationssygeplejerskerne blev
adskilt fra udførerenhederne, og placeret centralt i forbindelse med den centrale ældreforvaltning. Centraliseringen af visitationsfunktionen – og dermed gennemførelsen af et
mere ensartet serviceniveau i hele kommunen – indebar, at ca. 350 borgere blev udvisiteret fra hjemmehjælpen. Dette skete uden mange klager.
Opstilling af klare krav til udførerne har også været en del af forberedelsen mod frit valg
i Herning Kommune, og har bl.a. indebåret, at leverandøren skulle leve op til standarder for forskellige former for kvalitet:
Den oplevede kvalitet skal tages som udtryk for de oplevelser borgeren har med den
hjemmehjælp, de får – dvs. at kvalitetsmålet især retter sig mod forholdet mellem den
ældre og hjemmehjælperen. Kravene for den beskrevne kvalitet tager udgangspunkt i,
om den leverede hjælp lever op til rengøringsstandarden samt de kvalitetskrav, der
gælder den personlige hjælp. Kravene for den målbare kvalitet går på, om hjælpen udføres til den aftalte tid, at ændringer meddeles inden for en rimelig frist samt at opgaverne
så vidt muligt udføres af samme person.
For så vidt angår den oplevede kvalitet – altså brugertilfredsheden – viser de gennemførte brugerundersøgelser i Herning Kommune, at brugertilfredsheden er stor (og voksende), hvilket hovedsageligt tages som et udtryk for, at informationen omkring det frie
valg er lykkedes, samt at centraliseringen af visitationsfunktionen har medført et mere
ensartet serviceniveau. Det anses desuden som værende afgørende for brugertilfredsheden, at hjælpen leveres til den aftalte tid, at antallet af hjælpere er begrænset, samt at
hjælperen er høflig og venlig og udviser respekt og ro.
Samlet set kan det konstateres, at gennemførelsen af BUM og frit valg i Herning har
medført, at der er blevet et mere ensartet og offentligt kendt serviceniveau, at der er sat
fokus på kontrollen med den leverede hjælp, samt at brugertilfredsheden er steget. Der
har endnu ikke været besparelser direkte i forbindelse med gennemførelsen af det frie
valg, idet kommunen ved valg af leverandør valgte at fokusere primært på kvalitet frem
for pris.
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En forbedret ressourceanvendelse kan endvidere opnås ved et øget fokus
på ledelse, økonomistyring, og bedre arbejdstilrettelæggelse, jf. eksempel
10.2.
Eksempel 10.2. Økonomistyring i Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune har siden 1997 gennemført en række effektiviseringstiltag, som har
reduceret lønbudgettet med ca. 10 pct. svarende til godt 40 mio.kr. Ændringer blev
iværksat på baggrund af stigende udgifter på ældreområdet samt et stigende antal ældre
og et uensartet serviceniveau i de forskellige distrikter.
Effektiviseringerne er primært tilvejebragt ved personalereduktioner blandt plejepersonale ved naturlig afgang, samt ved justeringer af hjælpen hos borgere med henblik på at
opnå et ensartet serviceniveau. Hovedvægten i processen kan overordnet beskrives som:
•

Strukturændringer resulterende i en central visitation, færre hjemmeservicegrupper med hver en leder og dermed mere fokus på ledelse samt et ydelseskatalog
baseret på Fælles Sprog.

•

Ledelsesudvikling hvor lederne er gjort direkte ansvarlig over for den daglige
drift. Det er gjort klart hvilke forventninger, der er til personalet, og målsætninger forankres i højere grad blandt lederne.

•

Styringsredskaber: Nye administrative værktøjer til økonomistyring mv.

•

IT værktøjer udnyttes, så de i højere grad kan benyttes til dokumentation.

Målsætningen har været at skabe en helhedsforståelse og fælles værdier, samt øge ansvarligheden ikke mindst hos lederne. I processen har man søgt at gøre sig klart hvilke
kompetencer organisationen manglede. Det har samtidig været nødvendigt at skabe
større accept af specialistfunktioner, end det tidligere har været tilfældet. Der udarbejdes tilfredshedsundersøgelser for brugere og personale en gang om året og de seneste
har været overvejende positive.

Ved et øget fokus på ledelse og organiseringen af arbejdet, kan der i visse
tilfælde opnås nedsat sygefravær, mere effektiv arbejdstilrettelæggelse,
større arbejdstilfredshed og større brugertilfredshed. Redskaberne er bl.a.
at opstille klarere mål og værdier for arbejdet, jf. boks 10.5.
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Boks 10.5. Ændringer i ledelse og organisering af arbejdet mv.
Fælles for forskellige ledelsesmæssige og arbejdsmæssige forandringsprocesser er ofte, at
de fokuserer på at:
Klargøre og kommunikere organisationens mål og værdier til personale og brugere,
herunder såvel mere abstrakte værdier og holdninger for ældrepleje som konkrete produktivitetsmål.
Motivere og inddrage medarbejdere. Medarbejdernes engagement og motivation er en
forudsætning for kvalitet og produktivitet.
Mere synlig ledelse. Ledelsens engagement og gennemslagskraft er en forudsætning for
personalets engagement.
Krav til lederne om at ’ville udvikling’ og løbende søge at forny og udvikle virksomheden. Nogle kommuner danner ledernetværk med henblik på at understøtte de enkelte
ledere i forandringsprocesserne og skabe bedre muligheder for at erfaringsudveksling
mellem lederne.
Aktiv medarbejderpolitik, herunder inddragelse af medarbejderne i udviklingen af
ældreplejen og udarbejdelse af løbende og systematiske arbejdspladsvurderinger (APV).
Uddelegering af ansvar til medarbejdere. Ansvar og handlefrihed motiverer medarbejderne til i højere grad at udvise kreativitet og fleksibilitet i arbejdet til glæde for såvel
brugere som medarbejdere.

Ved siden af de mere traditionelle muligheder for effektivisering, udgør
også øget digitalisering især på lidt længere sigt en vej til udvikling og
effektivisering af den offentlige service på ældreområdet.
Digitale løsninger kan f.eks. anvendes i planlægningen og dimensioneringen af hjemmeplejeindsatsen og som værktøjer i forbindelse med hjemmehjælperes eller hjemmesygeplejerskers opgaveudførelse, jf. eksempel
10.3.
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Eksempel 10.3. Opgørelse af tidsanvendelse i Odense Kommune
I Odense Kommune blev der i 1997 gennemført en udvidelse af brugernes mulighed
for vælge mellem forskellige ydelser inden for praktisk bistand. Efter visitationen er det
således op til borgerne selv at vælge leverandør og ydelse af hjemmehjælp.
I den forbindelse var det nødvendigt at opstille en række krav til registrering af gennemførte ydelser i forhold til det, der var aftalt. I et af distrikterne blev der forsøgsvis – på
distriktets eget ønske – indført et stregkodesystem. Dette system viste sig hurtigt at være
en stor lettelse i forhold til det administrative arbejde. Antallet af informationer og
detaljeringsgraden i informationerne gav et hurtigt overblik over ressourceanvendelsen
og tidsforbruget. Efterfølgende er de øvrige distrikter overgået til stregkoderegistrering.
Stregkodesystemet indebærer, at hjemmehjælperne i forbindelse med besøget hos den
ældre registrerer, hvilke ydelser der udføres, og i hvor lang tid hjemmehjælperen er hos
den enkelte. I forbindelse med registreringen sker der automatisk en overførsel af data
til den centrale Ældre- og handicapforvaltning. Her sker der månedsvis en automatisk
opgørelse af en række centrale indikatorer for driften i de enkelte grupper. Disse oplysninger tilgår gruppelederen hver måned, så udviklingen løbende kan følges.
Dette meget omfattende og udbyggede registreringssystem indebærer, at en person nu
på en halv dag kan udarbejde et meget mere vidtgående informationsmateriale til de
enkelte grupper, distrikter og forvaltning. Tidligere var 3-4 personer beskæftiget i flere
dage omkring månedsskiftet for at udarbejde det informationsmateriale – der endvidere
ikke var så omfangsrigt som efter indførelsen af stregkodesystemet.
Der har været en række faktuelle oplysninger, som er blevet tilgængelig for Odense
Kommune efter indførelsen af stregkodesystemet. Bl.a. har kommunen fået et klarere
billede af planlagte og udførte timer, ATA-tid og antallet af aflysninger i forhold til de
visiterede timer til borgerne. Det har efterfølgende været grundlaget for en halvering af
aflysningsprocenten uden at de enkelte distrikter er tilført flere bevillinger, men alene
gennem bedre arbejdstilrettelæggelse og en effektivisering i forhold til de udførte timer.

Der, hvor IT-understøttelsen er længst fremme på ældreområdet, er i
udviklingen af såkaldte IT-omsorgssystemer til styring af logistik og planlægning i hjemmeplejen.
Omkring halvdelen af landets kommuner benytter i dag en digital omsorgsløsning til at understøtte arbejdet med blandt andet journalføring,
medicinadministration, dokumentation og planlægningsopgaver.
Med digitale omsorgsløsninger sikres en bedre ressourcestyring bl.a. gennem bedre planlægning og udnyttelse af arbejdstiden, præcis visitation,
bedre kommunikation og informationsadgang og lettere dokumentation,
jf. eksempel 10.4.
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Eksempel 10.4. IT-redskab til styring af hjemmeplejen i Ringe Kommune
Ringe kommune påbegyndte i 1997 en omlægning af den kommunale hjemmepleje
med fokus på kvalitets- og ressourcestyring med særlig vægt på ressourcestyring. Som
styringsredskab blev valgt en IT-løsning med registrering via stregkoder. Sideløbende
med indførelsen af IT-redskaber blev iværksat en proces, hvor kommunens ydelser og
kvalitetsstandarder for ydelserne blev beskrevet, og der blev etableret ny organisation
med central visitation af den personlige og praktiske hjælp med udgangspunkt i Fælles
Sprog samt faste gruppeledere. IT-redskabet giver informationer om hvilke ydelser, der
leveres hos borgeren, og kan bruges som grundlag for økonomi- og budgetstyring.
Konkret registreres otte typer ydelser hos borgeren, f.eks. personlig pleje, medicin,
ernæring og rengøring. Hertil kommer bl.a. Ansigt-til–Ansigts tid, vejtid og øvrig tid.
IT-redskabet anvendes også i forhold til de enkelte gruppeledere for at begrænse anvendt tid på administration og mødevirksomhed ude i grupperne. Administration skal i
videst mulige omfang foregå på rådhuset. Det giver adgang til hurtigt at tilpasse ressourcer i forhold til behovene.
Det er kommunens vurdering, at IT-løsningen sammen med en tilpasning af organisationen har medvirket til at skabe en større gennemsigtighed i ressourceanvendelsen i
den kommunale hjemmepleje til gavn for både kommunalbestyrelsens beslutninger om
budget- og serviceniveau og den løbende administration i hjemmeplejen. Det har bl.a.
minimeret antallet af aflysninger af hjemmehjælp i kommunen.

Digitale omsorgssystemer er som udgangspunkt administrative løsninger,
der understøtter plejeindsatsen fra rådhuset eller fra hjemmeplejens distriktskontorer. Især på lidt længere sigt ligger der formentligt et betydeligt potentiale i udbredelsen af digitale løsninger også i omsorgsopgaven,
idet der dog udestår et udviklingsarbejde ikke mindst på det organisatoriske felt for at realisere potentialet. For den enkelte kommune kan incitamentet til at eksperimentere med digitale løsninger i et vist omfang begrænses af initiale investeringer og udviklingsomkostninger.

Et godt samspil mellem sundheds- og plejesektor er vigtigt
Det er en forudsætning for sammenhængende og effektive behandlingsforløb af ældre, der som led i deres behandling/pleje har kontakt med
både sundhedsvæsenet og plejesektoren, at der er et fleksibelt samspil mellem de involverede myndigheder. Det indebærer, at sektorspecifikke hensyn ikke dominerer over hensynet til borgeren og hensynet til den samlede ressourceanvendelse.
Inden for de eksisterende rammer kan samspillet mellem sektorerne bl.a.
søges optimeret gennem aftaler, samarbejdsprojekter o.l. mellem amter og
2 06

Kapitel 10 – Ældreområdet

kommuner med henblik på at sikre koordination, udveksling af oplysninger mv. Den optimale løsning er den, der samlet set sikrer den bedst mulige ressourceudnyttelse, og som giver gevinst for begge sektorer i form af
mindsket plejebehov, færre genindlæggelser mv., jf. eksempel 10.5.
Eksempel 10.5. Ældreaftaler i Århus Amt
Århus Amt har som led i amtets sundhedsplanlægning indgået ældreaftaler med en række
af kommunerne i amtet og i forbindelse med vedtagelsen af sundhedsplanen for 2001
blev det besluttet at søge at indgå aftaler med samtlige kommuner i amtet. Formålet med
ældreaftalerne er:
•
•
•

at samordne indsatsen i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse af ældre patienter
fra sygehusene i fællesskab.
at afprøve, udvikle og samordne nye initiativer på ældreområdet, som ofte befinder
sig i gråzonen, hvor ansvarsfordelingen er uklar.
at styrke forebyggelsen af sygehus- og plejehjemsindlæggelser.

Hovedprincipperne bag ældreaftalerne er, at udgifterne deles ligeligt mellem amt og
kommune. Eksempelvis indeholder ældreaftalen mellem Århus Kommune og Århus Amt
følgende 4 elementer: En samarbejdsaftale vedrørende indlæggelse og udskrivelse af patienter fra sygehusene, en fælles afdeling til genoptræning af apopleksipatienter, en samarbejdsaftale om hjælpemidler og et vagtberedskab, der primært har til formål at hindre
sygehusindlæggelser.

Det kan ikke udelukkes, at mere vidtgående regelændringer med det formål at sikre en højere grad af overensstemmelse mellem økonomisk ansvar
og beslutningskompetence vil kunne lede til yderligere effektiviseringsgevinster i grænsefladen mellem sundheds- og plejesektor.
Samarbejdsløsninger og klarere ansvarsfordeling er ikke modsætninger,
men må snarere ses som gensidigt supplerende elementer, hvilket også
afspejles i nyere lovgivning, herunder lov om genoptræningsplaner.

Efterspørgselspåvirkende initiativer
De ovennævnte initiativer tager alle sigte på bedre ressourceudnyttelse og
en forbedring af udbuddet af ældreservice. For at håndtere udfordringerne
er der herudover principielt set også mulighed for at tage initiativer, der
tager sigte på at påvirke efterspørgslen, jf. kapitel 6.
Udover initiativer, der sigter på indsnævring af ydelser og målgrupper,
kommer mere ”bløde” initiativer som f.eks. forebyggelse samt påvirkning
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af forventningsdannelsen. Dette er bl.a. relevant i lyset af, at gruppen af
ældre generelt må forventes at blive relativt mere velstående og dermed
måske også mere krævende i løbet af de kommende år.
Forventningsdannelsen på ældreområdet påvirkes bl.a. af centrale udmeldinger fra regering og Folketing mv. samt kommunernes mulighed for at
tage ansvaret for den lokale politiske prioritering.
10.5. Regelforenkling og barrierer
Kommunernes muligheder for at omprioritere og effektivisere på ældreområdet er i et vist omfang begrænset af forskellige bestemmelser i lovgivning mv. Disse spiller dog en mindre rolle for ressourceudnyttelsen
sammenlignet med den generelle tilrettelæggelse af arbejdet mv.
Set i lyset af de kommende års udfordringer på området kan det dog
overvejes, om den nuværende balance mellem hensynet til en effektiv
ressourceudnyttelse og øvrige hensyn i alle tilfælde er rigtig, jf. boks 10.6.
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Boks 10.6. Mulige barrierer for bedre styring på ældreområdet
Der er en række regler på ældreområdet, som kommunerne opfatter som en barriere for
at tilvejebringe bedre og billigere ældreservice. Der er bl.a. tale om følgende:
•
•
•

•

•

•

•

Reglerne for klageadgangen på ældreområdet indebærer, at klager – inden de kan
behandles i de sociale nævn – skal behandles i de såkaldte klageråd. Dette kan virke
som et forsinkende element i klageprocessen.
Reglerne for boligydelse favoriserer pensionister, der bor i ældreboliger, som således
bliver mere attraktive end almindelige boliger. Dette må antages at virke i retning
af en større efterspørgsel efter ældreboliger.
På hjælpemiddelområdet er afgrænsningen af hjælpemidler meget bred, og der er
sket en stigning i tildelingen af mere forbrugsrettede produkter som f.eks. trehjulede el-køretøjer, der reelt fungerer som substitut for en bil. Afgrænsningen af hvornår det er en offentlig forpligtelse at tilvejebringe det pågældende redskab, kan løbende overvejes i lyset af nye teknologiske muligheder mv.
Det er i henhold til serviceloven obligatorisk, at kommunerne udarbejder plejeplaner for de svage ældre. Formålet er bl.a. at målrette den borgerrettede service, så
kommunen ikke leverer den forkerte service. Plejeplaner kan således være et led i
udmøntningen af styringen på ældreområdet. Anvendelsen indebærer imidlertid, at
der anvendes flere ressourcer på administration, hvilket kan stå i vejen for den borgerrettede service, hvis de ikke anvendes i overensstemmelse med formålet.
I dag er ældreområdet reguleret af to selvstændige lovgivninger, hhv. serviceloven
og lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det har bl.a. den konsekvens, at såvel
tilsyn som borgerens klageadgang er adskilt under forskellige myndigheder – og
med forskellige procedurer som følge.
Beboere i plejeboliger, beskyttede boliger og ældreboliger er omfattet af lejeloven.
Dermed kan kommunen ikke råde over den pågældende bolig, når den plejekrævende ældre dør, såfremt der er en rask efterladt tilbage, som ønsker at blive boende. Dette svækker kommunernes mulighed for at imødekomme kapacitetspresset
fra den svage gruppe af ældre.
Boligtilsynslovgivningen vedr. kapitaloverførsel gør det svært at overdrage selvejende institutioner til en anden selvejende myndighed (som f.eks. fonde mv.). Dette
kan virke hindrende f.eks. for institutionssammenlægninger på plejehjemsområdet.

209

Kapitel 11 – Sygehuse og sygesikring

Kapitel

11

Sygehuse og sygesikring

11.1.

Indledning og sammenfatning

Det danske sundhedsvæsen omfatter primært sygehussektoren og sygesikringen (læger, speciallæger, medicintilskud mv.). Sygehusudgifterne udgør
godt tre fjerdedele af de samlede udgifter.
Sygehusudgifterne er steget med ca. 2,5 pct. årligt realt siden 1990. Udgiftsudviklingen på sygehusene afspejler, at mange flere har været i kontakt med sygehusvæsenet, og at der er sket langt flere behandlinger. Produktiviteten er i samme periode blevet forbedret.
Demografien skønnes alene at kunne forklare godt en femtedel af den
samlede udgifts- og aktivitetsstigning. Den øvrige del må tilskrives en
generelt øget efterspørgsel og forbedrede behandlingsmuligheder samt
politiske beslutninger om udvidelse af aktiviteten, serviceniveauet mv.
På sygesikringsområdet er udgifterne steget med over 5 pct. årligt, og
særligt på medicinområdet har der været en meget kraftig vækst. Det
skyldes bl.a., at medicinforbruget er steget, herunder at der løbende introduceres nye og dyrere produkter, som vinder udbredelse, og at medicinsk behandling på nogle områder erstatter kirurgisk behandling.
I sidste års økonomiforhandlinger blev der afsat 1,6 mia.kr. ekstra til sygehusområdet i 2002. Regeringen har herudover afsat yderligere 1,5
mia.kr. til at øge behandlingskapaciteten med henblik på at nedbringe
ventetiderne. Hvis alle afsatte midler bliver brugt i 2002, bliver realvæksten i sygehusvæsenet på over 7 pct. fra 2001 til 2002.
Hovedudfordringen på området fremover bliver – inden for de økonomiske rammer, som afsættes politisk – at møde en generelt stigende efter211
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spørgsel som følge af bl.a. stigende forventninger, teknologiske fremskridt, vækst i folkesygdomme mv. Den demografiske udvikling giver et
begrænset bidrag til den stigende efterspørgsel.
Der er et potentiale for at opnå effektiviseringer og forbedre ressourceudnyttelsen i sundhedsvæsenet. Udvalgte eksempler fra amterne viser, at
dette bl.a. kan ske ved en bedre tilrettelæggelse af arbejdet og den kliniske
praksis samt ved en bedre anvendelse af personaleressourcerne. Løbende
effektiviseringer er en nødvendig betingelse for at møde den stigende efterspørgsel i sundhedsvæsenet. Det er dog meget lidt sandsynligt, at dette
vil være tilstrækkeligt til at håndtere hele udgiftspresset.
Medicinområdet indebærer særlige udfordringer. Hvis den hidtidige udgiftsvækst fortsætter, vil området hvert år kræve en betydelig del af den
samlede udgiftsvækst, der er til rådighed i hele den offentlige sektor. En
stor del af udgiftspresset skyldes udviklingen af nye lægemidler og behandlinger. Amterne kan på forskellig vis forsøge at påvirke lægernes ordinationspraksis men har ingen konkrete beføjelser i forhold til den enkelte læges ordinationspraksis.
Der er grund til at overveje, om de berørte aktører på medicinområdet i
alle tilfælde har de rette muligheder og den rette tilskyndelse til at sikre
den bedst mulige balance mellem økonomiske og sundhedsfaglige hensyn.
Det hidtidige efterspørgselspres på sundhedsområdet er bl.a. imødegået
ved rammestyring og udbudsstyring. En udvidelse af valgmulighederne på
tværs af amtsgrænserne og i forhold til private og udenlandske sygehuse
svækker rammestyringen som instrument til at styre udgiftsudviklingen.
I det følgende gives en status for udviklingen på sygehusområdet, og forklaringer herpå diskuteres (11.2. og 11.3.). Dernæst gennemgås udviklingen på sygesikringsområdet (11.4.). De fremtidige udfordringer ridses op,
(11.5.) og nogle af mulighederne for at imødegå disse ved effektiviseringer
og mere hensigtsmæssig praksis drøftes (11.6.).
11.2. Status for udviklingen på sygehusområdet
Det danske sygehusvæsen er i det væsentlige ramme- og udbudsstyret,
idet fastlæggelsen af budgetterne for sygehusvæsenet sker i amtsrådene og
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i H:S’ bestyrelse. Udgiftsudviklingen er således som udgangspunkt politisk bestemt. Rammestyringen begrænses dog bl.a. af det frie sygehusvalg.
De samlede sygehusudgifter er steget med ca. 35 pct. realt fra 1990 til
2002, svarende til ca. 2,5 pct. årligt men størst i den sidste del af perioden. Stigningen kan hovedsageligt henføres til udviklingen i driftsudgifterne. Anlægsudgifterne forventes dog at udgøre en større andel af
udgifterne i 2001 og 2002, der i medfør af finanslovsaftaler mv. bl.a. skal
anvendes til radiologisk udstyr som følge af kræfthandlingsplanen, jf. figur
11.1a.
Figur 11.1.a Samlede sygehusudgifter, Figur 11.1b. Udvikling i personaleforbrug
drift og anlæg (2002-p/l)
på sygehusene
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Med den seneste økonomiaftale for 2002 blev der skabt rum for en yderligere realvækst på sundhedsområdet på i alt 1,6 mia.kr. Dertil kommer,
at der på finansloven for 2002 afsættes yderligere 1,5 mia.kr. til meraktivitet i sygehusene med henblik på at nedbringe ventetiderne. Dette indebærer, at der alene i 2002 er mulighed for at tilføre sygehusene yderligere
op til ca. 3 mia.kr.
Knap 70 pct. af de samlede sygehusudgifter er lønudgifter, og der var i
1999 i alt ca. 86.000 personer beskæftiget i sygehusvæsenet. Det svarer til
en samlet stigning på knap 5 pct. siden 1990. Samtidig er der sket en
markant ændring i sammensætningen af personalet på sygehusene. Antallet af læger er forøget med knap 14 pct. På plejesiden er der sket en æn213
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dring i retning af flere sygeplejersker (ca. 17 pct.), færre sygehjælpere og
færre social- og sundhedsassistenter, jf. figur 11.1b.
Udgiftsudviklingen på sygehusene er dog større end væksten i personale,
hvilket bl.a. skyldes udliciteringer og en forskydning fra fast personale til
brug af vikarer. Herudover har væksten på visse underområder været væsentligt større. Det gælder bl.a. sygehusmedicinen, hvor udgifterne er
steget med ca. 9 pct. årligt de seneste tre år, jf. boks 11.1.
Boks 11.1. Vækst i udgifter til sygehusmedicin
Sygehusenes udgifter til medicin er steget fra 1,8 mia.kr. i 1997 til 2,3 mia.kr. i 2000
(2002-priser), svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 9 pct. Sygehusmedicinen
udgør samtidig en stigende andel af sygehusenes samlede udgifter. I 1997 udgjorde
omsætningen af lægemidler på de offentlige sygehuse således 4,4 pct. af sygehusudgifterne, mens andelen i 2000 var steget til 5,3 pct. Forklaringen i de stigende udgifter til
sygehusmedicin synes at være en kombination af følgende faktorer:
•

•
•

Forbruget af sygehusmedicin målt i døgndoser pr. 1000 indbyggere (DDD) er
faldet en anelse siden 1997. I stedet er der sket et skift over mod nye og dyrere lægemidler, som bl.a. kan behandle nye typer sygdomme. Den største stigning er
sket inden for kræftlægemidler, bl.a. som følge af kræfthandlingsplanen, og sygehusenes udgifter til kræftmedicin er steget fra 230 mio.kr. til 450 mio.kr. på tre år.
(2002-priser) Dette afspejler bl.a. at der er sket en substitution af kirurgisk behandling med medicinsk behandling.
Der er i perioden sket en generel forøgelse af aktivitetsniveauet på sygehusene,
hvilket i sig selv medfører en stigning i udgifterne til sygehusmedicin.
Introduktionen af nye lægemidler i perioden 1997-2000 udgør knap 8 pct. af den
samlede omsætning på landsplan. Disse nye produkter anvendes fortrinsvist på sygehusene. Dermed er de nye produkter, som ofte er dyrere end de eksisterende,
med til at øge sygehusenes udgifter til medicin.

Udviklingen i aktiviteten
En stadig større del af undersøgelser og behandlinger udføres ambulant,
dvs. uden indlæggelse. Der var således 5,5 millioner ambulante besøg i
det somatiske sygehusvæsen i 2000 svarende til en stigning på 54 pct. i
forhold til 1990, jf. figur 11.2a.
Udviklingen skyldes bl.a. mere skånsomme behandlingsmetoder og en
ændret holdning til behovet for indlæggelse efter endt behandling. Herudover er den gennemsnitlige indlæggelsestid faldet, så den udgjorde 5,3
dage i 2000 mod 6,7 dage i 1990. Intensiteten i behandlingsforløbet er
således steget.
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Figur 11.2a. Aktivitetsudvikling i det Figur 11.2b. Antal personer behandlet i
somatiske sygehusvæsen
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Samtidig med omlægningen til flere ambulante behandlinger, er der sket
en stigning i det samlede antal personer, der er i kontakt med sundhedsvæsenet. Stigningen har udgjort knap 2 pct. om året siden 1995, jf. figur
11.2b.
Hertil kommer udviklingen i psykiatrien, hvor der ligeledes er sket flere
behandlinger, og hvor tendensen til større grad af ambulant behandling
har været endnu større. Dette ligger i forlængelse af omlægningen til distriktspsykiatri og aftalerne med kommuner og amter på det psykiatriske
område, senest i 1997 og 1999.

Udvikling i enhedsomkostninger og produktivitet
Enhedsomkostningerne for stationære udskrivninger er faldet med ca. 1,3
pct. årligt fra 1996-2000. Samtidig er enhedsomkostningerne for ambu1
lante besøg steget med ca. 5,8 pct. om året.
Stigningen i enhedsomkostningerne for ambulante besøg skyldes glidningen fra stationær behandling til ambulant behandling, idet de patienter,
der er flyttet til ambulant behandling, er mere omkostningsintensive i
forhold til tidligere. Desuden kan stigningen tilskrives, at der tages dyrere
og bedre behandlingsmetoder i brug, herunder ny medicin.

1

Enhedsomkostninger er beregnet som de samlede udgifter til stationære hhv. ambulante behandlinger (målt på baggrund af DRG-systemet) delt med antallet af udskrivninger/antallet af behandlinger.
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Hvis enhedsomkostningerne i stedet opgøres som samlede udgifter delt
med antallet af personer, der har været i kontakt med sygehusene (opgjort
på CPR-numre), så har enhedsomkostningerne stort set været konstante
siden 1996. Dette dækker dog over, at behandlingerne er blevet mere
komplekse, samtidig med at intensiteten i behandlingsforløbet er øget
Udviklingen i omkostningsproduktiviteten i sygehusvæsenet kan opgøres
ved hjælp af udviklingen i DRG-takster, dvs. hvor meget det koster på et
givet tidspunkt at producere sygehusydelser til en værdi af én DRGenhed. Sådanne beregninger viser, at omkostningerne pr. sygehuskontakt
fra 1998 til 2000 er faldet med ca. 1,9 pct. om året i gennemsnit.2

Ventelister og brugertilfredshed
En undersøgelse fra Institut for Sundhedsvæsen (DSI) viser, at der i praktisk talt alle lande, hvor det offentlige styrer udbuddet af sundhedsydelser, og hvor der ikke er nogen betydende brugerbetaling for sygehusbehandling, er tendens til ventelister.
I undersøgelsen fra DSI sammenlignes ventetiderne på behandling i flere
europæiske lande. Konklusionen er, at Danmark ikke har større ventetidsproblemer end i de øvrige nordiske lande. Ifølge undersøgelsen er ventetiderne i Danmark generelt kortere end i Norge og Finland, jf. tabel
11.1.

2

DRG-systemet er stadig ret nyt og forbedres løbende. Over halvdelen af den opgjorte
udvikling i omkostningsproduktiviteten kan tilskrives, at den gennemsnitlige DRGværdi pr. kontakt er steget. Forklaringer herfor er på den ene side at udviklingen og
bedre behandlingsmetoder har muliggjort behandling af en stadig mere kompleks patientsammensætning, på den anden side kan det ikke udelukkes at ændret registreringspraksis i de patientadministrative systemer rummer en del af forklaringen på stigningen (DRG-creep). Disse faktorer har indflydelse på beregningsresultaterne, som derfor
skal tolkes med varsomhed.
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Tabel 11.1. Gennemsnitlig ventetid ifølge DSI-undersøgelse
(Antal dage)
Brok ......................................
Galdesten ...............................
Sterilisation af kvinder............
Hoftetotalalloplastik...............
Knæalloplastik........................
Bypass ....................................
Åreknuder ..............................
Fjernelse af mandler ...............
Grå stær .................................

Danmark
108
93
149
160
164
184
82
185

Norge
174
153
199
227
295
143
275
178
214

Finland
125
185
229
52
262
49
261

Kilde: DSI, Ugeskrift for læger, 8. okt. 2001.

Ifølge DSI findes der ikke umiddelbart sammenlignelige svenske data.
Der skal generelt tages forbehold for sammenligninger af ventetider mellem lande, og det bemærkes, at ventelister kun i et mindre antal tilfælde
giver anledning til sygemeldinger mv., jf. boks 11.2.
Boks 11.2. Ventetid og ventelister
I Danmark defineres ventetiden, som den tid der går fra patienterne henvises fra egen
læge til den endelige behandling påbegyndes. Forundersøgelser på sygehus eller hos
speciallæge forud for selve behandlingen indgår derfor i ventetidsdefinitionen. En
venteliste er således blot en opgørelse over, hvor mange patienter, der befinder sig i
tidsrummet fra henvisning til selve behandlingen går i gang.
I mange andre lande, som vi normalt sammenligner os med, medregnes alene den tid
der går fra forundersøgelsen har fundet sted på sygehuset til behandlingen påbegyndes.
Ventetidsdefinitionen i Danmark er således mere omfattende end i lande med ellers
sammenlignelige sundhedssystemer. Kombineret med forskellig henvisningspraksis kan
dette betyde, at de danske ventetidsopgørelser kan virke længere, end opgørelser fra
andre lande, uden at dette afspejler den faktiske situation.
En undersøgelsen fra Århus Amt viste, at kun hver tiende af de erhvervsaktive patienter
på venteliste, må sygemelde sig i hele perioden. 70 pct. af de erhvervsaktive ventelistepatienter angiver, at sygdommen ikke har givet anledning til sygemelding. Det fremgår
endvidere af undersøgelsen, at 47 pct. af patienterne angiver, at sygdommen slet ikke
eller kun i ringe grad har indflydelse på hverdagen.

Undersøgelsen fra DSI viser desuden – ved en gennemgang af 19 forskellige behandlingstyper fra 1995 til 1999 – at selvom aktiviteten i perioden
er steget med i alt 15 pct., så er ventetiden kun faldet med 3 pct.
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En ofte citeret undersøgelse fra WHO havde Danmarks sundhedsvæsen
på en dårlig placering i en international sammenligning. Undersøgelsen
var dog på ingen måde dækkende, og der kan stilles meget store spørgsmålstegn ved den valgte målemetode, jf. boks 11.3.
Boks 11.3. WHO-undersøgelse af det danske sundhedsvæsen
WHO sammenlignede i 2000 sundhedsvæsenet i forskellige lande og havde Danmark
på en 34.-plads. Hvis man alene så på faktorer vedrørende sygehusvæsenet var Danmark dog på en væsentlig bedre placering.
Undersøgelsen er blevet kritiseret meget, og WHO er så vidt vides selv ved at ændre i
målemetoden. Et af problemerne er, at sammenligningen lagde meget stor vægt på
faktorer som middellevetid mv., som ikke har noget med patientbehandlingen at gøre.
Det betyder, at f.eks. befolkningens rygevaner og generelle sundhedstilstand havde stor
betydning for Danmarks placering.

Hertil kommer, at Danmark lå på en førsteplads i en undersøgelse af brugertilfredsheden, som er foretaget i EU. Ifølge den seneste patienttilfredshedsundersøgelse i Danmark (2000) er 90 pct. af patienterne tilfredse med den behandling, de får på sygehusene. Andre undersøgelser
har vist, at to tredjedele af befolkningen er tilfredse med sundhedsvæsenet, og at den generelle tilfredshed har været stigende i de senere år.
11.3. Forklaringer på udviklingen på sygehusområ
sygehusområdet
Hovedparten af udgiftsudviklingen på sygehusområdet må tilskrives politiske beslutninger om udvidelse af aktiviteten og serviceniveauet samt øget
efterspørgsel mv. Dette udgiftspres er bl.a. vokset i takt med den teknologiske udvikling, som har medført nye behandlingsmuligheder.
En ældre befolkning er alt andet lige mere behandlingskrævende end en
yngre. Men den demografiske udvikling har i perioden op til 2000 haft
en begrænset betydning for udviklingen på sygehusområdet.
De medicinske afdelinger har øget antallet af behandlinger langt mere end
den rent demografiske udvikling kan forklare. Den faktiske udvikling af
stationære udskrivninger fra 1991 til 2000 oversteg den demografisk forventede udvikling med en faktor på fem. Tilsvarende er væksten i antallet
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af ambulante besøg siden 1996 steget med en faktor, der er 17 gange større end den rent demografiske udvikling tilsiger, jf. figur 11.3a.
Antallet af patienter udskrevet fra de kirurgiske afdelinger er faldet med 4
pct. siden 1991, mens man ud fra en rent demografisk forklaring skulle
have forventet en stigning på 3 pct. Tilsvarende er antallet af ambulante
besøg steget med 11 pct. fra 1996 til 2000. Ud fra demografien skulle
man have forventet en stigning på 1 pct.
Demografien skønnes kun at kunne forklare godt en femtedel af den samlede udgifts- og aktivitetsstigning på sygehusene i perioden 1990-2001,
svarende til 5,5-6,0 pct.point ud af en samlet realvækst på godt 25 pct., jf.
figur 11.3b.
Figur 11.3a. Demografiens betydning for Figur 11.3b. Betydningen af den demoantallet af behandlinger (1991-2000)
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Anm.: Væksten i antallet af ambulante besøg for medicinske patienter er beregnet fra
1996 til 2000, da tallene ikke tidligere er opgjort.
Kilde: Danmarks Statistik og Landspatientregisteret.

Øget efterspørgsel kan bl.a. hænge sammen med, at en stigende andel af
befolkningen – som følge af stigende forventninger mv. – oplever, at de er
syge eller har et helbredsproblem, som kan behandles, jf. boks 11.4.
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Boks 11.4. Befolkningens opfattelse af egen sundhedstilstand
Sammenlignelige undersøgelser fra 1987, 1991, 1994 og 2000 foretaget af Statens
Institut for Folkesundhed viser, at en stigende andel af befolkningen oplever, at de er
syge. I 2000 oplyste 41 pct. således, at de havde en langvarig sygdom mod 33 pct. i
1987.
Undersøgelserne giver imidlertid ikke et entydigt billede af befolkningens egen oplevelse af sygelighed. De viser nemlig også, at vurderingen af egen helbredstilstand ikke har
ændret sig af betydning fra 1987 til 2000. I 2000 vurderede knap 80 pct. af befolkningen helbredet som godt eller virkelig godt, hvilket stort set svarer til 1987.
Udviklingen i befolkningens opfattelse af egen sundhedstilstand kan have bidraget til
at øge presset på sygehusvæsenet i perioden, men årsagssammenhængen kan også være
modsatrettet – at stigende behandlingsmuligheder øger den oplevede sygelighed.

11.4. Sygesikringen
Udgifterne til sygesikringen er i perioden 1990 til 2002 steget med ca. 85
pct. realt, svarende til en årlig gennemsnitlig stigning på 5,2 pct. Udgiftsstigningen skyldes først og fremmest udviklingen i medicintilskuddene og
i mindre grad også stigningen i udgifterne til almen lægehjælp, jf. figur
11.4a.
Figur 11.4a. Sygesikringsudgifter, 1990- Figur 11.4b. Udvikling i antal lægekon2002 (2002-p/l)
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Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Generelt betragtet er antallet af lægekonsultationer steget op igennem
90’erne, og antallet af hjemmebesøg har været svagt faldende.
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Samlet set er antallet af kontakter til almen læge pr. indbygger steget fra
5,6 i 1992 til 6,2 i 2001, mens speciallægeforbruget har været nogenlunde
konstant, jf. figur 11.4b. Forbruget af fysioterapi mv. er steget til 2,3 behandlinger årligt pr. indbygger i 2000, hvilket svarer til en årlig stigning
på ca. 4 pct. siden 1992. Dette skyldes primært en øget anvendelse af den
vederlagsfri fysioterapi, som blev indført i 1989.
Udgifterne til medicintilskud er steget fra 1,8 mia.kr. i 1990 til 5,1
mia.kr. i 2001 (foreløbigt regnskab) omregnet til 2002-priser.3 Alene realvæksten fra 2000 til 2001 forventes at være 0,5 mia.kr., svarende til ca. 10
pct. Udgifterne er steget til trods for en række tiltag på området for at
holde medicinpriserne i ro, jf. boks 11.5.

3

Der er her anvendt den amtskommunale pl. En sådan pris- og lønregulering afspejler
dog ikke den prisudvikling, der er på medicinområdet, som adskiller sig fra den normale prisudvikling. Medicinområdet er kendetegnet ved at de lægemidler, som løbende
introduceres, er dyrere end de eksisterende lægemidler. Efter introduktionen falder lægemidlernes gennemsnitspris typisk efter en periode.

221

Udfordringer og muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010

Boks 11.5. Seneste reguleringer og aftaler på medicinprisområdet
I 1998 blev der indgået en aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen, LIF. Aftalen indebar bl.a., at priserne på tilskudsberettiget medicin i tiden
frem til 1. marts 2000 ikke kunne hæves over priserne pr. 30. januar 1998.
I november 2000 blev der ved lov indført et prisloft. Prisloftet – der var i kraft frem til
juni 2001 – bestod af to øvre grænser. Apotekernes indkøbspris kunne hverken overstige 1) den pris, der var anmeldt ved lovens fremsættelse, eller 2) lægemidlets vesteu4
ropæiske gennemsnitspris (ekskl. Liechtenstein, Luxemburg og Island).
Ved prisloftslovens bortfald i juni 2001 tilkendegav LIF, at medlemsvirksomhederne i
et år ikke ville hæve priserne på lægemidler med generelt tilskud over den definerede
europæiske pris i sygehusloven. Dette har dog givet plads til prisstigninger, fordi det
europæiske gennemsnit nu beregnes på baggrund af en lidt anden gruppe lande (ekskl.
Grækenland, Spanien, Portugal og Luxembourg).
Den gennemsnitlige tilskudsprocent er vokset fra 64 pct. i 2000 til 67 pct. i 2001,
hvilket afspejler, at den samlede egenbetaling er faldet ca. 90 mio.kr. i 2001, mens de
offentlige udgifter steg med 0,5 mia.kr. Tilskudsprocenten er dog en smule lavere end i
1999, som var det sidste år med det gamle tilskudssystem. Det er endnu for tidligt at
konkludere på virkningen af det nye tilskudssystem.

Der har for årene 2000, 2001 og 2002 været aftalt garantier på medicinområdet mellem regeringen og Amtsrådsforeningen. Medicingarantierne
indebærer, at amternes udgifter til medicintilskud, der ligger ud over de
aftalte niveauer i økonomiaftalerne, dækkes af staten. Amterne er dog ikke
uden påvirkningsmuligheder i forhold til medicinudgifterne. Amterne
kan opgøre og sammenligne de enkelte lægers ordinationspraksis og – hvis
det skønnes nødvendigt – opmuntre til mindre medicinkrævende behandlingsformer. Amterne har dog ingen sanktionsmuligheder mv.
Den store stigning i medicinforbruget hænger særligt sammen med følgende faktorer: 1) En voksende andel ældre i befolkningen, 2) hver medicinbruger anvender i gennemsnit mere og især dyrere medicin, og 3) dy4

Tilskuddet til en lægemiddelpakning, der også er på markedet i et eller flere af de øvrige
europæiske lande, beregnes ud fra den europæiske gennemsnitspris, såfremt denne er
lavere end den danske pris. En paknings europæiske gennemsnitspris beregnes ved et
simpelt gennemsnit af apotekets indkøbspris (AIP) i de nævnte lande, hvor pakningen
er på markedet, og dertil lægges moms, gebyrer og apoteksavance. Dette har medført, at
der i dag kun i meget begrænset omfang markedsføres tilskudsberettigede lægemidler
med priser over det europæiske gennemsnit – dvs. at priserne i Danmark generelt betragtet ikke er højere end i øvrige europæiske lande. Det udelukker dog ikke prisstigninger, idet priserne således afhænger af den generelle europæiske prisudvikling.
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rere lægemidler og udvikling af nye muligheder for medicinsk behandling.
Disse faktorer har også haft betydning for udviklingen i forbruget de foregående år, men synes umiddelbart at være blevet forstærket i 2001.
Ældre har generelt set et større behov for lægemidler end yngre. At der er
kommet relativt flere ældre medicinbrugere, betyder i sig selv, at det gennemsnitlige medicinforbrug pr. bruger stiger. Men også inden for de enkelte aldersgrupper er det gennemsnitlige forbrug per bruger stigende, og
dette er især udtalt blandt de ældre, jf. figur 11.5a.
En direkte sammenligning af væksten i lægemiddelomsætningen og væksten i mængdeforbruget viser, at den gennemsnitlige pris pr. defineret
døgndosis (DDD) har været stigende. Det afspejler, at priserne generelt
har været stigende pr. lægemiddelbehandling, og at der løbende er kommet dyrere medicin på markedet, jf. figur 11.5b.
Figur 11.5a. Udvikling i medicinforbrug Figur 11.5b. Udvikling i gennemsnitspris
fordelt på aldersgrupper
for medicin (løbende priser, 1995=100)
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De senere års stigning i udgifterne til medicintilskud falder sammen med
ændringen af medicintilskuddets beregningsgrundlag, jf. boks 11.6.
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Boks 11.6. Indførelsen af behovsafhængigt tilskudssystem påmedicinområdet
I marts 2000 blev sygesikringslovens regler for medicintilskud grundlæggende ændret,
idet der blev indført et såkaldt behovsafhængigt tilskudssystem. Indtil da udgjorde
sygesikringstilskuddet en fast andel af lægemidlets pris, og alle som købte tilskudsberettigede lægemidler fik samme tilskud fra sygesikringen.
Med omlægningen af tilskudssystemet er sygesikringens tilskud nu afhængigt af, hvor
stort et forbrug den enkelte medicinbruger har. Således får personer med et stort forbrug af lægemidler et højere offentligt tilskud , mens personer med et ringe behov for
lægemidler selv skal betale en større del af lægemidlets pris. Størstedelen af udgifterne til
tilskudsberettigede lægemidler tilfalder en forholdsvis lille andel af patienterne. Således
fordelte 57 pct. af udgifterne til medicintilskud sig på 10 pct. af modtagerne i 1999.

Der er betydelige forskelle i de alment praktiserende lægers ordinationspraksis. I 2000 førte hver kontakt på landsplan til almen læge i gennemsnit til en ordination på 43 DDD. Amtet med det højeste gennemsnit lå
på 50 DDD, mens amtet med det laveste gennemsnit lå på 37 DDD.
Opdeles ordinationerne i forhold til lægepraksistype såsom flermandspraksis og enmandspraksis mv. er der ingen nævneværdige forskelle i ordinationsmønstret. Ses der derimod på variationen lægerne imellem, er
der en betydelig spredning. De 10 pct. af lægerne, som i gennemsnit ordinerede mindst medicin, ordinerede 30 DDD pr. kontakt, mens de 10
pct. af lægerne, som ordinerede mest, ordinerede 56 DDD.
Forskellen kan bl.a. skyldes forskelle i patientunderlag for de enkelte læger, samt forholdet mellem speciallæger og almene læger i det pågældende
amt. En del af forskellen må dog antages at kunne tilskrives forskelle i
ordinationspraksis mellem lægerne.
11.5. Kommende udfordringer for sundhedssektoren
Sundhedsvæsenet og specielt sygehusvæsenet er et område med stor politisk bevågenhed. Det vidner de seneste års initiativer på området om. Det
drejer sig bl.a. om hjerteplanen, psykiatriaftalerne, kræfthandlingsplanen,
behandlingsgaranti for livstruende sygdomme, ventetidsplanen for 20012004 og senest puljen på 1,5 mia.kr. til meraktivitet.
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Patienterne får desuden per 1. juli 2002 mulighed for at vælge at blive
behandlet på private hospitaler, klinikker eller i udlandet, hvis de har ventet mere end to måneder på behandling i bopælsamtet fra de er blevet
henvist af deres egen læge. Der skal dog være tale om behandlingssteder,
som har indgået aftale med det offentlige.
Loven vil indebære en selvstændig udfordring for amterne i forhold
udgiftsstyring og tilpasning til borgernes frie valg. En udvidelse
valgmulighederne på tværs af amtsgrænserne og i forhold til private
udenlandske sygehuse svækker rammestyringen som instrument til
styre udgiftsudviklingen, jf. også kapitel 3.

til
af
og
at

Udviklingen i efterspørgselen og den politiske prioritering både regionalt
og centralt er helt afgørende for den fremtidige vækst i udgifterne til sygehusvæsenet. Den hidtidige udvikling har vist, at demografien spiller en
væsentlig mindre rolle.
Demografien i sig selv forventes at generere et udgiftspres på knap 0,2
pct. årligt frem mod 2010. En hypotetisk udgiftsudvikling på sygehusområdet på eksempelvis 0,7 pct. årligt fra 2002 til 2010 ville således give
plads til et vækst-råderum for nye politiske prioriteringer og håndtering af
yderligere stigning i efterspørgselen på 200-250 mio.kr. årligt. Samtidigt
vil udviklingen i dette regneeksempel dog indebære en markant afdæmpning af den hidtidige vækst, jf. figur 11.6.
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Figur 11.6. Råderum p å sygehusomr d
å et ved hypotetisk
vækstramme på 0,7 pct. årligt frem mod 2010
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Kilde: DST, Amternes regnskaber og budgetter, Indenrigs- og Sund
hedsministeriet og egne beregninger.

Væksten i antallet af læger og sygeplejersker kan med de nuværende søgemønstre til uddannelserne ikke stige i samme takt som hidtil, hvilket
kan indebære en yderligere udfordring, jf. boks 11.7.
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Boks 11.7. Forventninger til antallet af læger og sygeplejersker
En prognose fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet viser, at antallet af læger vil stige
med ca. 1 pct. om året fra 2000-2010. Efter 2010 vil det samlede antal læger stagnere.
Denne udvikling skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der op igennem 90’erne har
været en årlig vækst i antallet af sygehuslæger på ca. 1,4 pct. Der vil således ske en
opbremsning i væksten af antallet af læger.
Tilsvarende for sygeplejerskerne viser undersøgelsen, at væksten i det samlede antal
sygeplejersker ikke kan forventes at stige i samme tempo som op igennem 90’erne.
Hvor den årlige vækst i 90’erne lå på 1,8 pct. i sygehusvæsenet, vil den samlede årlige
vækst af sygeplejersker frem mod 2010 ifølge prognosen være 1,4 pct.
Denne udvikling frem mod 2010 kan betyde en noget mere dæmpet udvikling i udgifterne på sygehusområdet. Dette afhænger dog af, i hvor høj grad det mere begrænsede
sygeplejerske- og lægeudbud omsættes i højere lønninger. Samtidig stiller udviklingen
større krav til rekrutteringen af andet sundhedsfagligt personale. Det betyder, at den
udvikling, der op igennem 90’erne har betydet relativt færre sygehjælpere og social- og
sundhedsassistenter på sigt vil skulle vendes.

Udviklingen på sygesikringsområdet repræsenterer en særlig udfordring,
herunder særligt medicinområdet, hvor væksten hidtil har været særlig
stor, og hvor der må forventes et fortsat udgiftspres. Området vil med en
fortsættelse af den hidtidige udvikling kræve en betydelig del af den udgiftsvækst, der er til rådighed i hele den offentlige sektor. Nye og dyrere
lægemiddelbehandlinger vil både være en udfordring for sygesikringen og
for udgiftsudviklingen på sygehusene.
Ny teknologi kan indebære yderligere udfordringer for sundhedsvæsenet,
men dette er ikke entydigt:
•

På den ene side udvikles løbende behandlinger, som kan udføres mere
skånsomt, hurtigere og billigere. Eksempelvis er tidligere tiders meget
lange sygehusophold – ofte med væsentlige elementer af aflastning og
rekonvalescens –afløst af mere intensive og effektive behandlingsforløb, der sigter på en umiddelbar medicinsk/kirurgisk afhjælpning af
det grundlæggende helbredsproblem. Forbedrede muligheder for ambulant behandling og afkortning af indlæggelsestider vil i nogle tilfælde indebære flytning af udgifter fra sygehusvæsenet til plejesektoren.

•

På den anden side indebærer den teknologiske udvikling merudgifter,
f.eks. til ny medicin, investeringer i ny apparatur og ved at give mulighed for behandling af stadig flere sygdomme.
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Samlet set vil den teknologiske udvikling som udgangspunkt muliggøre
effektiviseringer og forbedre kvaliteten af en given behandling. Den vil
endvidere medføre nye behandlingsmuligheder, hvilket bl.a. på baggrund
af de historiske erfaringer må forventes at øge efterspørgselen og udgiftspresset og dermed også skærpe kravene til politisk prioritering mv.
11.6. Effektivisering og mere hensigtsmæssig praksis
Ovennævnte udfordringer stiller bl.a. krav til, at man løbende fokuserer
på en effektiv udnyttelse af ressourcerne på sygehusområdet og konkrete
tiltag til en mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse.
Rapporten Barrierer for mere effektiv arbejdstilrettelæggelse på sygehusene,
som er udarbejdet af indenrigs- og sundhedsministerens rådgivende
sundhedsudvalg, indeholder konkrete idéer og gode eksempler fra sygehusene, hvor man på forskellig måde har vist mulighederne for bedre ressourceudnyttelse. Der er en række forskellige redskaber, der kan anvendes
for at forbedre ressourceudnyttelsen, jf. udvalgte eksempler 11.1.-11.3.
Eksempel 11.1. Rygoperationer som dagkirurgi i Århus Amt
På Århus Kommunehospital gennemføres et projekt, hvor simple diskusprolapsoperationer gennemføres som dagkirurgi i et accelereret forløb. Patienten indlogeres på patienthotel allerede på operationsdagen, tilses af neurokirurg på 2. dagen og udskrives så
vidt muligt denne dag – efter fysioterapeutvejledning, men uden egentlige restriktioner.
Projektet nedbringer liggetiden fra 6 døgn til 1 døgn. Det accelererede forløb har desuden en terapeutisk effekt i form af mindre sygeliggørelse og ansvar for egen helbredssituation. Patientevalueringerne er positive, men det er for tidligt at evaluere effekt på
arbejdsevne mv.
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Eksempel 11.2. Nedbringelse af venteliste i Ringkøbing Amt
Neurologisk afdeling på Holstebro Centralsygehus har arbejdet systematisk med at få
ventetiderne i ambulatoriet ned. Udgangspunktet var en lang overlægeventeliste, som
det under de eksisterende forhold ville tage tre år at fjerne.
Følgende har karakteriseret processen:
• Anderledes tilgang til den eksisterende venteliste – gennemgang af ventelisten med
henblik på telefonisk afslutning efter samtale med reservelæge. 30 pct. af patienterne på venteliste kunne herefter afsluttes. Samtidig blev praktiserende læge informeret. Hidtil er ingen genhenvist.
• Kritisk gennemgang af nye henvisninger – med henblik på frasortering af fejlhenviste og målrettet vurdering af det forventede tidsforbrug til de resterende
• Visitation til 30, 45 eller 60 minutters undersøgelse – hidtil har der været arbejdet
med ét standardtidsforbrug til alle patienter
• Ændret arbejdstilrettelæggelse/bedre anvendelse af reservelægeressourcer. Vagttjeneste i dagtid varetages af de yngste læger, så de mere erfare altid anvendes i ambulatoriet. Der er gennemfært arbejdsfunktionsanalyser, som generelt bidrager til
mere effektiv ressourceanvendelse - det har givet reservelægerne flere funktioner og
effektivt udnyttet ”huller”. Endelig udnyttes arbejdstiden, så sidste ambulante patient sættes til senere end hidtil.
Resultatet er, at ventelisten er afviklet. Alle ventelistepatienter blev set inden for tre
måneder fra projektstart, og i samme periode er også ventetiden for nyhenviste nedbragt. Overlægerne har modtaget en stykprisydelse for ekstraordinær indsats.

Eksempel 11.3. Ny struktur påortop ædkirurgisk afdeling i H:S
I ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital bruges patientforløbsbeskrivelser
som udgangspunkt for en ny arbejdsdeling mellem plejegrupperne. Patientforløbsbeskrivelserne rummer bl.a. sundheds- og sygeplejeopgaver som observationer, ernæring,
smertelindring, genoptræning og udskrivelse. Hvis patienterne følger et "modelprogram" uden problemer, defineres de som ikke-komplekse.
Plejeansvaret for den grundlæggende sygepleje delegeres til social- og sundhedsassistenter, mens sygeplejerskerne koncentrerer sig om de akutte og komplekse patienter.
Det betyder, at plejeansvaret for den enkelte patient kan placeres hos få personer - og
at social- og sundhedsassistenterne kan få et ansvar, som matcher deres uddannelsesmæssige kompetencer. Social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere har modtaget et
undervisningsprogram med opkvalificering til specialet – herunder fjernelse af dræn og
suturer. Desuden findes der i afdelingen kliniske retningslinier for de opgaver, der
udføres omkring patienterne, og den kliniske sygeplejespecialist og afdelingssygeplejersken sikrer løbende supervision af hver enkelt medarbejder.
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Medicinområdet indebærer særlige udfordringer. Det store udgiftspres
skyldes primært udvikling af nye lægemidler og behandlinger, men amterne kan på forskellig vis forsøge at påvirke lægernes ordinationspraksis.
Alle amter har som led i det generelle kvalitetsudviklingsarbejde taget en
række initiativer, f.eks. gennem opbygning af edb-løsninger, hvor de
praktiserende læger kan søge kvartalsopdelte oplysninger om ordinationer
i egen praksis i sammenligning med andre praksis. Amterne har ansat
lægemiddelkonsulenter, som opsøger lægerne med henblik på en hensigtsmæssig ordination, jf. boks 11.8. I eksempelvis Århus Amt har man
udarbejdet en ”best practice”, der bl.a. angiver den bedste ordinationspraksis i relation til konkrete diagnoser.
Boks 11.8. Amternes lægemiddelkonsulenter
De sidste 10 år har amterne i stigende grad ansat lægemiddelkonsulenter, der bl.a. beskæftiger sig med rationel anvendelse af lægemidler i almen praksis. Konsulenterne har
en tæt faglig forbindelse til Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF). Ofte samarbejdes
også med lokale sygehuse og apoteker. Typiske tiltag kan f.eks. være:
•
•
•
•
•

Udsendelse af ordinationsstatistik til praktiserende læger, hvor de kan sammenligne
sig med andre læger i området/amtet/norden/EU. Statistikken kan omhandle fokusområder.
Besøg i almen praksis af lægemiddelkonsulenter, der på baggrund af statistik og
journaler diskuterer lægens generelle ordination samt udvalgte områder. Eventuel
deltagelse af læge og farmaceut fra IRF.
Udbredelse af behandlingsvejledninger ved udsendelse eller besøg i praksis. Vejledningerne kan være udarbejdet lokalt i samarbejde mellem lægemiddelkonsulenter,
læger, sygehuse og apoteker og sygesikring eller stamme fra IRF.
Konferencer og efteruddannelsesmøder om rationel farmakoterapi, hvor der fokuseres på udvalgte områder.
Nyhedsbreve og hjemmesider med lægemiddelinformation.

De mange tiltag koordineres på årlige møder mellem konsulenterne. Koordineringen og
samarbejdet er ved at blive styrket, så man sikrer, at de bedste initiativer kan udbredes
mest muligt.

Amterne kan med ovennævnte tiltag forsøge at påvirke lægernes ordinationer, men der er begrænsninger i amternes muligheder. Først og fremmest
er det i dag frivilligt for lægerne at deltage i kvalitetsarbejdet, og lægerne
har ubetinget fri ordinationsret uanset, hvilke tiltag amterne iværksætter
for at påvirke dem. Amterne har således ingen konkrete redskaber til at
påvirke lægernes ordinationer. Lægerne kunne desuden have et bedre
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overblik over den enkelte patients samlede medicinering. Der kunne overvejes en teknisk mulighed for at få fuldt elektronisk overblik over den
enkelte patients medicinering – en mulighed der ikke findes i dag.
Ud over at tilskynde til udveksling af gode eksempler på bedre medicinordination og kontrol hermed, kan der være anledning til mere generelt at
overveje incitamentsstrukturen på området. De hidtidige garantier på
medicinområdet kan i nogen grad signalere, at der ikke er nogen påvirkningsmuligheder i forhold til udgiftsudviklingen, hvilket ikke er tilfældet.
Dette kan virke uhensigtsmæssigt i forhold til incitamenterne på området
for amterne under et.
Der kan i nogle situationer opnås bedre resultater ved en målrettet forebyggende indsats og mindre fokus på medicinering. Sådanne tiltag kan
indgå i de overvejelser, der er nødvendige i de enkelte amter for at imødekomme det fremtidige udgiftspres, jf. boks 11.9.
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Boks 11.9. Forebyggelse og forbedring af den kliniske praksis
Forebyggende tiltag og ændringer i den kliniske praksis kan effektivt bidrage til at forbedre mulighederne for hurtig rekonvalescens og forbedre befolkningens sundhedstilstand. Dette vil kunne forbedre behandlingskvaliteten og i visse tilfælde også reducere
efterspørgselen efter sundhedsydelser. I det følgende gives nogle eksempler:
Ernæring på sygehuse
Det skønnes, at ca. 30 pct. af patienterne på danske sygehuse er underernærede, og at
der under indlæggelsen kun indtages mad svarende til ca. 60 pct. af behovet for næringsstoffer. Udenlandske undersøgelser har vist, at indlæggelsen for en underernæret
patient koster 1,5 gange så meget som for en ikke-underernæret patient. Virkningen af
ernæringsbehandling viser sig især ved bedre muskelfunktion, færre infektioner, hurtigere sårheling samt færre komplikationer af anden art - og i konsekvens heraf kortere
indlæggelsestid. Desuden fører de færre komplikationer til bedre overlevelse, lavere
medicinforbrug, færre genindlæggelser, hurtigere og mere effektiv genoptræning samt
mindre behov for hjælp fra det offentlige i rehabiliteringsfasen.
Hjerterehabilitering
Hjerteområdet udgør med knap 140.000 indlæggelser årligt en af de største sygdomsgrupper indenfor sundhedsvæsenet. Internationale studier har vist, at hjerterehabilitering kan reducere antallet af genindlæggelser med 20 pct. Hertil kommer forbedringer
af patienternes funktionsniveau og patienternes helbredsrelaterede livskvalitet. Der er
tale om integrerede efterbehandlingsprogrammer til hjertepatienter bestående af bl.a.
fysisk træning, støtte til kostomlægning og rygeafvænning, systematisk kontrol og opfølgning. Der kan opnås en bedre livskvalitet, og registreringer af genindlæggelser
blandt hjertepatienter viser, at der er mulighed for økonomisk gevinst i sygehusvæsenet
på lidt længere sigt.
Fysisk aktivitet
Mindst 20% - måske op til 30% - af befolkningen er fysisk inaktiv i en grad, der vurderes at være helbredstruende. Regelmæssig fysisk aktivitet – hvad enten den indgår i
dagliglivet på arbejdspladsen, i skoletiden eller i fritiden – har mange sundhedsgavnlige
effekter. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er fysisk aktive mindst 30 minutter og
børn mindst en time om dagen. Fysisk aktivitet vurderes at have et stort forebyggende
potentiale, men der mangler evidens. I øjeblikket eksisterer der ikke danske samfundsøkonomiske beregninger på området, men en amerikansk undersøgelse konkluderer, at
2.4 pct. af de amerikanske sundhedsudgifter skyldes mangel på fysisk aktivitet.
Patientuddannelse – Astma
Ca. 250.000 voksne og 80.000 børn lider af astma i Danmark, og astma lægger beslag
på mange ressourcer i sundhedsvæsenet. Undersøgelser viser, at systematisk patientuddannelse af patienter med mild til moderat astma – dvs. uddannelse i at leve med astma
og oplæring i selvstyring af behandlingen på bl.a. astmaskoler – kan medføre færre
indlæggelser, færre besøg på skadestue, færre akutte besøg hos praktiserende læge og
færre sygedage, hvilket kan bidrage til at reducere de samlede omkostninger pr. patient.
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Bilag
Baggrund, kommissorium og udvalgets samsammensætning

Udvalget om fremtidige muligheder i amternes og kommunernes økonomi blev nedsat i forlængelse af aftalen om den kommunale økonomi i
2002 mellem den daværende regering, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.
Udvalgets kommissorium lyder:
”Ændringerne i befolkningens sammensætning, gennemførelsen af skattestoppet og målsætningen om at holde de kommunale udgifter i ro indebærer,
at råderummet til forbedringer af den kommunale service i de kommende år i
høj grad skal tilvejebringes gennem bedre arbejdstilrettelæggelse, øget konkurrence samt omprioriteringer.
For at imødegå udfordringerne og skabe konkurrence er det vigtigt, at kommuner og amter sikres mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen fleksibelt,
og at de nødvendige redskaber er til rådighed for at levere de serviceydelser,
der politisk er besluttet. Samtidig lægger regeringen stor vægt på, at borgerne
sikres retten til at tilkendegive deres præferencer gennem frit valg af leverandør
på kommunale serviceområder.
På den baggrund og i forlængelse af kommuneaftalerne for 2002 nedsættes et
udvalg, der skal:
- tegne perspektiverne for den fremtidige kommunale opgaveløsning,
- konkretisere udfordringerne set i lyset af skattestop, begrænsninger i
arbejdsudbuddet, stigende efterspørgselspres mv., og
- belyse mulighederne for at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel efter kommunale serviceydelser.
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Udvalget skal analysere udvalgte sektorområder med henblik på at identificere
særlige udfordringer, barrierer og løsninger på de enkelte områder. Udvalget
skal bl.a. undersøge hvordan borgerne mest hensigtsmæssigt sikres valgfrihed
samt hvilke styringsmekanismer, der kan medvirke til sikre balance mellem
udbud og efterspørgsel samt sikre udgiftsstyringen af velfærdsydelser på sigt.
Endvidere skal udvalget på belyse eksempler på effektiv opgavevaretagelse på
kommune- og institutionsniveau. Fokus skal her være, hvordan ressourcerne
kan målrettes mod brugerrettede kerneopgaver frem for administrative og
tekniske støttefunktioner.
I den sammenhæng skal udvalget bl.a. identificere barrierer i den nuværende
styring og lovgivning, der hindrer en fleksibel og effektiv opgaveløsning i
kommunerne.
Udvalget skal kortlægge såvel mulighederne for at optimere ressourceanvendelsen indenfor de enkelte områder, som mulighederne for at prioritere ressourceanvendelsen mellem områderne.
Udvalget har følgende sammensætning: KL, Amtsrådsforeningen, Københavns
Kommune, Frederiksberg kommune, Beskæftigelsesministeriet, Indenrigs- og
Sundhedsministeriet, Socialministeriet, Statsministeriet, Undervisningsministeriet, Ø
konomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand).
Udvalget kan inddrage ekstern ekspertise i det omfang, det skønnes formålstjenstligt, og nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper.
Finansministeriet varetager sekretariatsarbejdet i samarbejde med de kommunale organisationer og relevante ministerier.
Udvalget afrapporterer senest den 1. april 2002. ”
Udvalgets medlemmer har været:
- Cheføkonom Jan Olsen, KL
- Kontorchef Dorte Hansen Thrige, Amtsrådsforeningen
- Direktør Bjarne Winge, Københavns Kommune
- Kontorchef Anna Sønder, Frederiksberg kommune
- Kontorchef Thomas Mølsted Jørgensen, Beskæftigelsesministeriet
- Kontorchef Marianne Becker Andersen, Beskæftigelsesministeriet
- Afdelingschef Agnete Gersing, Finansministeriet (formand)
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- Kontorchef Kristian Wendelboe, Finansministeriet
- Afdelingschef Thorkil Juul, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- Afdelingschef Kjeld Kjeldsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- Afdelingschef Vagn Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet
- Afdelingschef Thomas Børner, Socialministeriet
- Kontorchef Birgitte Olesen, Socialministeriet
- Kontorchef Leif Sondrup, Socialministeriet
- Departementsråd Uffe Toudal Pedersen, Statsministeriet
- Afdelingschef Lars Mortensen, Undervisningsministeriet
- Specialkonsulent Michael F. Nielsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet
Endvidere har følgende deltaget i udvalgets sekretariat:
- Vicekontorchef Torben Buse, KL
- Konsulent Charlotte Gregersen, KL
- Chefkonsulent Anne Andersen, Amtsrådsforeningen
- Chefkonsulent Thomas Thellersen, Finansministeriet
- Specialkonsulent Kristian Heunicke, Finansministeriet
- Specialkonsulent Rasmus Bjerregaard, Finansministeriet (indtil 1/2/02)
- Fuldmægtig Lars Møller Christiansen, Finansministeriet (indtil 1/3/02)
Herudover har en række andre personer fra de nævnte organisationer deltaget i et eller flere af udvalgsmøderne. Endelig har et stort antal personer
deltaget i de projektgrupper, som har analyseret sektorområderne til brug
for udvalgets arbejde. Projektgrupperne har arbejdet tværgående, og deres
arbejde udtrykker ikke nødvendigvis udvalgets holdning eller holdningen
i de organisationer, som har været repræsenteret i projekt-grupperne.
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Bilag
Finanspolitisk holdbarhed og befolkningsbefolknings prognoser
Finanspolitisk holdbarhedsberegning
I løbet af de næste 30-40 år vil der ske en betydelig stigning i antallet af
ældre samtidig med, at antallet af personer i de erhvervsaktive aldre falder.
Disse demografiske forskydninger vil medføre et pres på de offentlige
finanser i form af stigende udgifter til f.eks. folkepension, plejehjem og
sundhedsvæsenet. Samtidig vil den demografiske tendens i retning af vigende beskæftigelse isoleret set trække i retning af lavere skatteprovenu. I
modsat retning trækker stigende skatteprovenu fra beskatning af pensionsudbetalinger pga. en markant stigning i udbetalingerne i løbet af de
kommende årtier.
Størrelsen af – og kravet til – overskuddet på de offentlige finanser skal ses
i lyset af disse forventede fremtidige (netto)merudgifter.
Grundideen i holdbarhedsberegningen er netop at beregne, hvor stort et
overskud der i disse år kræves (dvs. hvor meget den offentlige gæld og
rentebetalingerne på gælden skal bringes ned) for at sikre finansiering af
det fremtidige udgiftspres uden at der opdæmmes behov for senere finanspolitiske stramninger (i form af højere skat eller lavere service).1
Det beregnede krav til de offentlige finanser er opgjort til 2,3 pct. af BNP
i 2003, jf. tabel 1. Kravet kan opdeles i 2 komponenter.
•
1

Den ene er de fremtidige netto-merudgifter, som skønsmæssigt kan
omregnes til en fast årlig udgift på 1,6 pct. af BNP i 2003.

Mere teknisk vil et forløb med holdbare overskud på de offentlige finanser sikre, at den
offentlige sektors intertemporale budgetrestriktion er opfyldt, og at den offentlige gæld
på langt sigt udgør en konstant andel af BNP (med de anvendte indtægts- og udgiftsregler).
237

Udfordringer og muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010

•

Den anden komponent omfatter den del af de offentlige overskud
som hidrører fra de offentlige fonde (0,7 pct. af BNP i 2003), idet
disse midler er disponeret til højere pensionsudbetalinger på længere
sigt og dermed ikke kan medgå til finansiering af det fremtidige udgiftspres.

Set over hele perioden 2002 til 2010 peger beregningerne på, at de årlige
offentlige overskud i gennemsnit skal udgøre 2,1 pct. af BNP for at sikre
en holdbar udvikling af de offentlige finanser.
Tabel 1. Langsigtede krav til de offentlige finanser, pct. af BNP
2003
Stigning i fremtidige nettoforpligtelser .....................
Saldo i offentlige fonde.............................................
Beregnet krav til offentlig saldo inkl. fonde ................

1,6
0,7
2,3

Målsætning for offentlig saldo ..................................
Faktisk saldo ............................................................
Strukturel saldo........................................................
2)
Korrigeret offentlig saldo .......................................
Konjunkturrenset korrigeret offentlig saldo ..............

Gennemsnit
1)
(2002-10)
1,4
0,8
2,1
1½ - 2½

2,1
1,9
-0,2
-0,4

-

1)

Gennemsnitsberegningen er baseret på et holdbart forløb for de offentlige finanser med udgangspunkt i 2002.
2)
Den korrigerede offentlige saldo angiver det beregnede krav til tilpasningen af
finanspolitikken for at sikre en holdbar udvikling, hvis denne tilpasning foretages
umiddelbart, dvs. afstanden mellem den aktuelle offentlige saldo ekskl. overskuddet i de offentlige fonde og de beregnede fremtidige nettoforpligtelser. Hvis
den korrigerede offentlige saldo er præcis nul, vil den offentlige sektors intertemporale budgetbetingelse være opfyldt, og den offentlige nettogæld i pct. af BNP
vil være stabil på langt sigt, givet de forudsatte regler og praksis for udviklingen i
offentlige udgifter og indtægter. Finanspolitikken vil dermed være holdbar.
Kilde: Økonomisk Redegørelse, januar 2002.

Disse beregninger understøtter dermed regeringens målsætning om at
sikre et gennemsnitligt overskud på 1½-2½ pct. af BNP frem til 2010.
Målsætningen for de offentlige finanser er opstillet som et målinterval på
grund af den almindelige usikkerhed ved beregningen af den finanspolitiske holdbarhed.
Det beregnede krav til de offentlige finanser er baseret på et grundforløb,
hvor ledigheden og erhvervsdeltagelsen fastholdes på niveauet i udgangs238
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året, og hvor skatteindtægterne underliggende følger udviklingen i BNP
(fraset tekniske bidrag).
Under forudsætning af uændrede beskæftigelsesfrekvenser – svarende til
forudsætningerne i holdbarhedsberegningen – kan det med de anvendte
indtægts- og udgiftsregler anslås, at de samlede udgifter til offentlige overførsler og offentligt forbrug øges med 7,4 pct. af BNP frem til 2035. Heraf udgør stigende udgifter til folkepension og helbredsrelaterede offentlige
udgifter hovedparten med en stigning på 5,4 pct. af BNP. Den demografisk betingede stigning i de offentlige udgifter topper omkring 2035,
hvorefter udgiftspresset stabiliseres på omkring 5½-6 pct. af BNP.
En del af det fremtidige demografiske udgiftspres vil kunne finansieres af
beskatningen af de stigende udbetalinger fra pensionssektoren. Nettoprovenuet herfra vil gradvist stige frem til 2040, hvorefter det vil udgøre
omkring 2½ pct. af BNP. Hertil kommer, at de stigende udgifter til
transfereringer vil modsvares af et større skatteprovenu. I modsat retning
trækker blandt andet lavere provenu fra selskabsskatter og provenuet fra
olie- og gasudvindingen i Nordsøen.
Samlet set peger fremskrivningen på, at de samlede nettomerudgifter i
2035 vil toppe med omkring 4¾ pct. af BNP i forhold til 2002.
Omregnes de fremtidige nettomerudgifter til en hypotetisk årlig hensættelse, der set i forhold til 2003 skal til for at kunne finansiere disse nettomerudgifter, skal der hensættes i størrelsesorden 1,6 pct. af BNP. Her er
samtidig taget højde for, at den forudsatte stigning i produktion og prisniveau udhuler den offentlige sektors gældsbyrde.
Omlægningen af Særlig Pensionsopsparing indebærer som nævnt en nedjustering af overskuddet i de offentlige fonde og dermed på de offentlige
finanser på cirka ½ pct. af BNP. I forhold til tidligere opgørelser reduceres kravet til de offentlige finanser med præcis samme størrelse. Det skyldes, at senere udbetalinger fra ordningen heller ikke medregnes som
offentlige udgifter (men er forbrug af privat opsparing). Dermed vil
kravene til finanspolitikken samlet set vil være uændrede som følge af
omlægningen. Beregningsteknisk er målsætningen for de offentlige
finanser derfor ændret til 1½-2½ pct. af BNP, mens det tidligere lå på 23 pct. af BNP.
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Sammenligning af befolkningsprognoser
Ved udarbejdelsen af langsigtede økonomiske fremskrivninger er forudsætninger vedrørende den demografiske udvikling væsentlige. F.eks. vil
antagelserne om udviklingen i den gennemsnitlige levetid påvirke antallet
af ældre fremover, og dermed behovet for den kommunale udbygning af
hjemmehjælp og plejehjemspladser.
Regeringens nye mellemfristede fremskrivning er baseret på befolkningsfremskrivningen udarbejdet af DREAM-gruppen i Danmarks Statistik,
juni 2001. Det skal bemærkes, at der ikke i befolkningsfremskrivningen
er foretaget justeringer i lyset af regeringens planer om at dæmpe indvandringen. I forhold til den seneste officielle prognose fra Danmark Statistik
fra maj 2001 (DS2001), adskiller den anvendte fremskrivning sig primært
på følgende områder:
•

Nettoindvandringen til Danmark antages på langt sigt at udgøre
10.000 personer årligt i DREAM’s fremskrivning mens det tilsvarende tal i DS2001 er 18.000. I DREAM’s fremskrivning er der i modsætning til DS2001 foretaget en detaljeret modellering af bruttoindvandring og -udvandring på baggrund af de historiske erfaringer.
Fremskrivningen baseres på fastholdt genudvandrings-mønster, mens
bruttoindvandringen er fastsat, så nettoindvandringen på langt sigt
stabiliserer sig på 10.000. Det langsigtede niveau for nettoindvandringen svarer til forudsætningen i FNs globale befolkningsfremskrivning, hvor immigrationsmønsteret i Danmark er sammentænkt
med befolkningsbevægelserne i de øvrige lande. DREAM-gruppens
beregninger viser, at en årlig nettoindvandring på 18.000 personer
kræver en meget høj bruttoindvandring. Det skyldes, at mange indvandrere genudvandrer på et senere tidspunkt.

•

I DREAM’s fremskrivning er befolkningen ud over køn og alder opdelt på indvandrere og efterkommere fra mere og mindre udviklede
lande samt øvrige. Denne opdeling har stor betydning for fremskrivningen af arbejdsstyrken og antal overførselsmodtagere, idet indvandreres socioøkonomiske fordeling adskiller sig markant fra danskfødtes, jf. nedenfor.

•

I begge prognoser øges fertilitetskvotienten til 1,9 barn pr. kvinde på
langt sigt, men med forskellig tidsprofil. I DS2001 nås det langsigtede niveau i 2015, mens stigningen i fertiliteten i DREAMs frem-
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skrivning er langsommere og først når 1,9 omkring 2040. I DREAMs
fremskrivning dækker stigningen i fertiliteten primært over ændringer
i befolkningssammensætningen i retning af flere indvandrere og efterkommere som erfaringsmæssigt har en højere fertilitet end øvrige.
Forudsætningen i DS2001 om en hurtigere stigning i fertiliteten frem
til 2015 dækker således implicit over en stigning i de alders- og herkomstspecifikke fertilitetskvotienter, mens der herefter implicit er
forudsat et fald.
•

I DREAM antages levetiden for mænd og kvinder frem til 2040 at
stige med henholdsvis 3 år og 1 år, mens den forudsatte stigning i
DS2001 er 5 år og 4 år. Disse forskelle dækker over grundlæggende
metodemæssige forskelle i fremskrivningsprincipperne. DREAMs
fremskrivning tager udgangspunkt i en mekanisk fremskrivning af
den historiske udvikling i de aldersopdelte dødeligheder. Da middellevetiden – bortset fra de seneste 3 år – kun har været meget svagt stigende i de sidste 20 år, indebærer denne metode en forholdsvis moderat stigning i middellevetiden. Metoden indebærer en vis træghed i
fremskrivningerne i forhold til ændringer i levetidsudviklingen, hvilket sikrer, at de årlige revisioner af befolkningsfremskrivningen er
moderate. Ved udarbejdelsen af DS2001 tillægges de senere års stigning i middellevetiden imidlertid større vægt ved fastsættelsen af levetidsantagelserne.

Disse forskelle indebærer, at den samlede befolkning ifølge DS2001 øges
med godt 15 pct. frem til 2040, mens stigningen i DREAM’s prognose er
knap 5 pct., jf. figur 1a. Det svarer til en forskel på omkring 650.000
personer i 2040. Denne forskel skyldes først og fremmest den højere netto-indvandring og længere levetid i DS2001 sammenlignet med
DREAM’s prognose.
Tidligere beregninger peger imidlertid på, at størrelsen af nettoindvandringen som udgangspunkt ikke har nævneværdig betydning for holdbarheden af de offentlige finanser. Det skyldes, at indvandrere både betaler
skat og modtager offentlige ydelser over livsforløbet – og at de to poster i
gennemsnit omtrent modsvarer hinanden. Hertil kommer, at hovedparten af indvandrerne er voksne, der ikke trækker direkte på offentlige udgifter til daginstitutioner eller skole.
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Figur 1a. Befolkningens størrelse
Indeks 2000=100

Figur 1b. Antallet af ældre over 79 år
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Forskellene i levetidsantagelserne er hovedforklaringen på, at antallet af
personer på 80 år og derover mere end fordobles i DS2001, mens stigningen i DREAM’s prognose er på ca. 50 pct., jf. figur 1b.
Det er usikkert i hvilket omfang højere levetid end forudsat vil påvirke
trækket på de offentlige serviceydelser, idet det grundlæggende afhænger
af, hvad der er årsagen til stigningen i levetiden. Såfremt højere middellevetid er et resultat af livsstilsændringer og generelle forbedringer i sundhedstilstanden i de enkelt aldersgrupper, må det forventes, at behovet for
helbredsrelaterede serviceydelser som f.eks. hjemmehjælp, plejehjem og
sundhedsvæsen reduceres. Hertil kommer, at længere levetid kan påvirke
tilbagetrækningsalderen.
I DREAMs prognose er antallet af børn i alderen 0-14 år i 2040 stort set
på niveau med antallet i dag, mens der i DS2001 forventes en stigning på
17 pct., jf. figur 2a. Denne forskel afspejler bl.a. at nettoindvandringen –
og dermed antal kvinder i den fødedygtige alder – er større i DS2001
sammenlignet med DREAM’s fremskrivning. Hertil kommer, at fertiliteten frem til 2040 er højere i DS2001, jf. figur 2b.

242

Bilag 2 – Finanspolitisk holdbarhed og befolkningsprognoser

Figur 2a. Antallet af børn
Indeks 2000=100

Figur 2b. Fertilitetsforløb
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Demografisk udvikling og finanspolitisk holdbarhed
Anvendes Danmarks Statistiks befolkningsprognose ved fremskrivningen
af de offentlige finanser fås en mindre stigning i merudgiften end hvis
DREAMs prognose anvendes, jf. figur 3. Det indebærer, at den finanspolitiske holdbarhed forbedres med ½ pct. af BNP hvorved kravet til de
offentlige finanser som udgangspunkt reduceres tilsvarende.
Det skyldes primært, at der i denne fremskrivning som nævnt ikke er taget
højde for, at forskydninger i befolkningens herkomstsammensætning isoleret set indebærer en reduktion i arbejdsstyrken pga. lavere erhvervsdeltagelse blandt indvandrere sammenlignet med danskfødte. Udeladelsen af
denne sammensætningseffekt på arbejdsstyrken (og antallet af overførselsmodtagere) mere end opvejer, at DS2001-fremskrivningen indebærer
en større stigning i antal ældre på grund af længere levetid.
Antages herkomstfordelingen i DS2001 at svare til fordelingen i
DREAMs fremskrivning øges det demografiske udgiftspres med i størrelsesordenen 1½ pct. af BNP på langt sigt. Det svarer til en skærpelse af
kravet til de offentlige finanser på knap 1 pct. af BNP i forhold til det
forløb, der ligger til grund for regeringens mellemfristede fremskrivninger.
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Figur 3. Stigning i fremtidige nettomerudgifter
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I regeringens mellemfristede fremskrivninger er rammen for realvæksten i
det offentlige forbrug fastsat til knap 9 pct. i perioden 2000 til 2010,
hvoraf det demografiske træk udgør 2¾ pct., mens de resterende knap 6
pct. er udtryk for standardforbedringer.
Svækkelsen af den finanspolitiske holdbarhed på 1 pct. af BNP indebærer,
at råderummet for forbedringer af standarder og/eller dækningsgrader alt
andet lige reduceres fra de nævnte knap 6 pct. til 2 pct.
Med DS2001-fremskrivningen (korrigeret for herkomstsammensætningen) vil den samlede ramme for realvækst dermed udgøre knap 6 pct. Det
svarer til at den årlige realvækst i perioden 2003 til 2010 reduceres fra 0,7
pct. til knap 0,4 pct. Samtidig vil befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik indebære, at det demografiske træk på den offentlige service øges til 3¾ pct. over tiåret (mod de nævnte 2¾ pct. med DREAMs
fremskrivning).
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På tværs af kommuner er der en betydelig variation i andelen af personer i
den erhvervsaktive alder, der er i beskæftigelse - beskæftigelsesfrekvensen.
I kommunen med den laveste beskæftigelsesfrekvens er kun seks ud af ti i
beskæftigelse, mens det i kommunen med den højeste er knap ni ud af ti.
Sammenlignes gennemsnittet for den øverste fjerdedel af kommuner med
den nederste fjerdedel af kommuner er der en forskel i beskæftigelsesfrekvensen på knap 12 pct.enheder, jf. figur 1a. Og selv blandt personer i de
mest erhvervsaktive aldersklasser – 25-54 år – er forskellen godt 10
pct.enheder.
På tværs af aldersgrupper og køn er forskellen i beskæftigelsesfrekvenserne
mellem de højst og lavest placerede kommuner ligeledes omkring 10-12
pct.enheder, jf. figur 1b og 1c. Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen for
indvandrere fra mindre udviklede lande mellem de højst og lavest placerede kommuner er knap 30 pct., jf. figur 1d. Den markante forskel sammenlignet med alle i den erhvervsaktive alders skyldes formentlig, at der
er væsentlige forskelle i indvandrergruppens sammensætning i forhold til
opholdstid og oprindelsesland på tværs af kommuner.
Ses der bort fra indvandrerne synes den lavere beskæftigelsesfrekvens i de
lavest placerede kommuner således i højere grad at være et generelt fænomen end et problem, der er knyttet til særlige aldersgrupper eller køn.
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Figur 1a. Gennemsnitlig beskæftigelses- Figur 1b. Gennemsnitlig beskæftigelsesfrekvens – alle og 25-54-årige
frekvens – 5-års aldersintervaller
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Figur 1c. Gennemsnitlig beskæftigelses- Figur 1d. Gennemsnitlig beskæftigelsesfrekvens – kvinder og mænd
frekvens – indvandrere fra mindre udviklede lande og alle
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Anm.: De gennemsnitlige beskæftigelsesfrekvenser angiver det uvægtede gennemsnit i
den fjerdedel af kommuner, der har henholdsvis de højeste og laveste beskæf tigelsesfrekvenser i den pågældende undergrupper, dog undtaget figur 1a og 1b,
hvor de højest og lavest placerede kommuner er udvalgt på baggrund af
rangordningen blandt alle i den erhvervsaktive alder.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

En del af forklaringen på den betydelige variation i erhvervsdeltagelsen er
naturligvis, at der samtidig eksisterer en betydelig variation i andelen af
overførselsmodtagere. Det er således ikke overraskende, at der er en tydelig sammenhæng mellem beskæftigelsesfrekvensen og andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere såvel som andelen af førtidspensionister
på tværs af kommuner, jf. figur 2a. og 2b.
Den betydelige variation i andelen af langvarige overførselsmodtagere
giver således også et umiddelbart indtryk af, at nogle kommuner har haft
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fokus på og mere succes med at få nedbragt antallet af langvarige overførselsmodtagere.
I forhold til at styrke erhvervsdeltagelsen synes der således at være god
grund til nærmere at belyse kommunernes aktive indsats, herunder i første omgang om der er grundlag for at vurdere om der forskel i effektiviteten af indsatsen på tværs af kommuner.
Figur 2a. Andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere og beskæftigelsesfrekvens, 2000

Figur 2b. Andelen af førtidspensionister
og beskæftigelsesfrekvens, 2000
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udgangspunktet for at få nedbragt antallet af langvarige overførselsmodtagere er dog vidt forskelligt på tværs af kommuner. Beskæftigelsesmulighederne er ikke de samme i alle kommuner og i nogle kommuner er der
en klar overrepræsentation af de befolkningsgrupper, der typisk har vanskeligt ved at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder
ikke mindst indvandrere fra mindre udviklede lande. En sammenligning
af andelen af langvarige overførselsmodtagere må derfor som minimum
bero på et korrigeret grundlag, jf. næste afsnit.
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Sammenligning
Sammenligning af andelen af langvarige kontanthjælpsmodkontanthjælpsmodtagere
Blandt befolkningen i den erhvervsaktive alder er godt 115.000 eller 3,3
pct. langvarige kontanthjælpsmodtagere. Langvarige kontanthjælpsmodtagere er i denne sammenhæng defineret som personer, der har modtaget
kontanthjælp, kommunal aktivering eller revalidering i mindst 10 ud af
12 måneder. På tværs af kommuner er der imidlertid en betydelig variation, jf. figur 3. I 144 kommuner er under 2 pct. af befolkningen i den
erhvervsaktive alder langvarige kontanthjælps-modtagere, mens andelen er
mere end 4 pct. i 26 kommuner.
Figur 3. Andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere –
antalsfordeling, 2000
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Samtidig er en stor del af de langvarige kontanthjælpsmodtagere koncentreret i relativt få kommuner. Mens 50 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder er fordelt på 33 kommuner, er 50 pct. af de langvarige
kontanthjælpsmodtagere koncentreret i kun 12 kommuner.
På trods af den betydelige variation kan det dog ikke umiddelbart konkluderes, at nogle kommuner er bedre end andre til at nedbringe andelen
af langvarige kontanthjælpsmodtagere. En stor del af variationen skyldes
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nemlig forskelle i befolkningssammensætning og socioøkonomiske forhold.

Strukturelle forhold, der bidrager til at forklare variationen i andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere
I tabel 1 er vist, hvordan forskellige strukturelle forhold påvirker andelen
af langvarige kontanthjælpsmodtagere på baggrund af en lineær regressionsmodel.
Tabel 1. Sammenhængen mellem andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere og strukturelle forhold, 2000
Fortegn
Karakteristika for befolkning
Indbyggertal
Andel indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande
Andel af enlige forsørgere
Andel af arbejdsstyrken i alderen 25-44 år
Andel med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse
Karakteristika for arbejdsmarked/erhvervsstruktur
Andel af ledige og aktiverede
Beskæftigede pr. arbejdssted
Andel af beskæftigede uden uddannelse
Andel af selvstændige

+
+
+
÷
÷
+
+
÷
÷

Anm.: Hvis ikke andet er angivet, er andelene opgjort i forhold til befolkningen i den
erhvervsaktive alder. Sammenhængene er fundet på baggrund af en lineær regressionsmodel. Et ”+” betyder, at en stigning i den pågældende variabel – alt andet
lige – trækker i retning af en højere andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere,
mens et ”÷” betyder, at en stigning trækker i retning af en lavere andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Karakteristika for arbejdsmarked/erhvervsstruktur
Modellen viser blandt andet, at den generelle beskæftigelsessituation har
betydning for andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere. En høj andel af ledige og aktiverede i en kommune – bruttoledighed – trækker i
retning af at øge andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere. Det skal
bemærkes, at der er et vist sammenfald mellem bruttoledige og langvarige
kontanthjælpsmodtagere. En stor del af de langvarige modtagere er dog
passive og ikke tilmeldt AF, hvilket begrænser sammenfaldet.
Alt andet lige er andelen er langvarige kontanthjælpsmodtagere ligeledes
højere i kommuner, hvor antallet af beskæftigede pr. arbejdssted er rela249

Udfordringer og muligheder – den kommunale økonomi frem mod 2010

tivt højt. Det kunne antyde, at mindre virksomheder er bedre til eller har
nemmere ved at integrere langvarige overførselsmodtagere. Det kan også
skyldes, at samspillet mellem kommuner og virksomheder fungerer bedre,
hvis virksomhederne er små.
Derimod viser modellen, at andelen er lavere i kommuner med relativt
mange ufaglærte blandt de beskæftigede. Det kunne antyde, at det er
nemmere at tilvejebringe beskæftigelse til overførselsmodtagere, hvis kravene til kompetencer ligger under gennemsnittet. Modellen viser også, at
andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere er mindre i kommuner
med relativt mange selvstændige.

Karakteristika for befolkning mv.
Endvidere viser modellen, at andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere alt andet lige er højere i kommuner med en relativt stor andel af enlige forsørgere samt indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede
lande. Omvendt er andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere mindre
i kommuner, hvor en relativt stor del af arbejdsstyrken er i alderen 25-44
år. Det samme gør sig gældende i kommuner, hvor andelen af personer
med en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse er relativt høj. Sammenhængene understøtter blot, at de to førstnævnte grupper er overrepræsenteret blandt langvarige kontanthjælpsmodtagere, mens de to sidstnævnte er underrepræsenteret.
Endelig viser modellen, at indbyggertallet har betydning for andelen af
langvarige kontanthjælpsmodtagere. Dette understøtter, at en stor del af
gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere er koncentreret i kommuner med større byer.

Forskellen mellem faktiske og forventede andel af langvarig kontanthjælpsmodtagere
Med udgangspunkt i de estimerede sammenhænge i modellen er det muligt at beregne den forventede andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere i den enkelte kommune.
For en række kommuner er den forventede andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere væsentlig mindre end den faktiske andel, jf. figur 4. Og
omvendt er der en række kommuner, hvor den forventede andel væsentlig
overstiger den faktiske andel. Umiddelbart antyder modellen således, at
der er forskel på kommunernes indsats i forhold til at få nedbragt antallet
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af langvarige kontanthjælpsmodtagere, selv når der er taget højde for en
række strukturelle forskelle.
Figur 4. Forskel mellem faktiske og forventet andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere, 2000-data
Andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere, pct.
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Anm.: Gennemsnittet er det uvægtede gennemsnit over kommuner, hvilket er mindre end landsgennemsnittet, idet det fortrinsvist er de
store kommuner, der har en høj andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Der skal imidlertid tages en række forbehold i forhold til modellens resultater, herunder især den præcise rangordning. For det første kan der konstateres en tendens til, at den forventede andel ligger under den faktiske
andel i kommuner, hvor den faktiske andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere i forvejen er høj, jf. figur 3.b. Det kan derfor ikke udelukkes,
at modellen mangler variable, der har betydning for sammenhængen.
Blandt andet har det ikke været muligt at inddrage karakteristika, der
særligt knytter sig til gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere, herunder f.eks. omfanget og karakteren af sociale problemer.
For det andet er modellen ikke nødvendigvis den, der bedst beskriver
sammenhængen i den enkelte kommune eller delgrupper af kommuner,
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på trods af at modellen er den, der bedst beskriver variationen for alle
1
kommuner under ét .
For det tredje er det ikke givet, at variationen har en sammenhæng med
indretningen af den aktive indsats, men måske i højere grad er et udtryk
for en særlig organisationskultur, nogle dygtige jobkonsulenter, et godt
samspil med andre aktører, en større åbenhed i virksomhederne mv. i de
kommuner som klarer sig bedst.
På trods af de usikkerhedsmomenter, der er knyttet til analysen, er det
dog bemærkelsesværdigt, at der blandt de kommuner, som har en højere
aktiverings- og revalideringsgrad end landsgennemsnittet, er en overvægt
af de kommuner, som har færre langvarige kontanthjælpsmodtagere end
forventet, jf. figur 5.
Figur 5. Aktivering/revalidering og forskellen mellem faktisk og forventede andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere
Forskel mellem faktisk og forventet andel af langvarige kontanthj.modt., pct.
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

1

Det gælder både den estimerede sammenhæng samt valget af funktionsform og variable.
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Opdeling af kommuner i klynger
Et supplement til regressionsmodellen er at opdele kommunerne i en
række mere homogene delgrupper, hvor kommunerne bedre kan sammenlignes indbyrdes. Opdelingen kan blandt andet foretages ved hjælp af
en såkaldt ”klynge-analyse” med udgangspunkt i en række kriterievariable. Som kriterievariable er valgt de forklarende variable i regressionsmodellen.
Antallet af klynger kan vælges arbitrært. Hensynet til overskuelighed taler
for et mindre antal klynger, mens hensynet til homogenitet taler for et
stort antal klynger. Det er valgt at inddele kommunerne i otte klynger, jf.
figur 6.
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Figur 6. Inddeling af kommunerne i otte klynger

Flere af klyngerne er relativt sammenhængende geografisk set. Klynger
indeholdende kommuner med større bycentre ligger dog naturligt nok
mere spredt, ligesom visse kommuner ligger løsrevet fra de klynger, som
de umiddelbart kunne forventes at tilhøre. På trods heraf er det forsøgt at
give hver af klyngerne en overskrift som er så dækkende som muligt, jf.
tabel 2.
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Udover den geografiske placering er der yderligere to hovedtræk, der kendetegner inddelingen. For det første spiller størrelsen af kommunen en
rolle. For det andet om kommunen har relativt gunstige eller mindre gunstige forudsætninger for at reducere antallet af overførselsmodtagere.
Tabel 2. De otte klynger
Klynger

1. Kommuner med en større by
2. Kommuner i Københavnsområdet med gennemsnitlige vilkår
3. Kommuner i Københavnsområdet med mange indvandrere
4. Omegnskommuner til Københavnsområdet med relativt gunstige vilkår
5. Små kommuner med relativt
gunstige vilkår
6. Øvrige kommuner med relativt gunstige vilkår
7. Kommuner med mindre
gunstige vilkår
8. Odense, Ålborg og Århus

Gns. andel af
langvarige kontanthjælpsmodtagere
3,7
3,2

(Min/Max)

Antal
kommuner

(1,9/5,4)
(2,1/4,1)

30
6

5,7

(5,2/6,2)

2

1,4

(0,6/2,9)

20

1,6

(0,5/7,2)

103

1,5

(0,7/4,2)

32

2,6

(1,4/9,2)

78

4,8

(3,5/5,4)

3

Anm.: København er ikke inddraget i klyngeopdelingen.

Inden for hver af klyngerne kan der konstateres en betydelig spredning i
andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere. I det omfang, at kommunerne i den enkelte klynge ikke er tilstrækkelig homogene, er der dog også
her grund til at være varsom med at fortolke rangordningen.
På trods af de mange forbehold i forhold til analyserne, synes der dog at
være grundlag for at konkludere, at der er forskel på effektiviteten af kommunernes indsats i forhold til at nedbringe andelen af langvarige kontanthjælpsmodtagere. Konklusionen motiveres både af, at der kan konstateres
en betydelig variation i forskellen mellem den faktiske og forventede andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere, ligesom der kan konstateres en
betydelig spredning inden for forholdsvis sammenlignelige delgrupper af
kommuner.
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