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Forord 

Regeringen har siden sin tiltræden prioriteret de borgernære serviceområder i kom-
muner og regioner højt. Der er tilført betydelige ressourcer til de centrale velfærds-
områder, herunder særligt til sygehuse, ældrepleje, børnepasning og skoler. I 2007 vil 
der således blive anvendt 35 mia. kr. mere på offentlig service i forhold til 2001 målt i 
faste priser.  

Også fremadrettet ønsker regeringen at styrke de borgernære serviceområder. Men 
den offentlige sektor står over for en udfordring med at rekruttere personale. Mange 
af de offentligt ansatte er på vej på pension, og nyt personale skal komme fra mindre 
årgange i konkurrence med den private sektor.  Der vil samtidig være behov for flere 
hænder i omsorgs- og plejesektoren som følge af flere ældre i befolkningen.  

Samlet set skaber det en ny udfordring for den offentlige sektor. Problemet er man-
gel på medarbejdere, som har de kvalifikationer, der er brug for. Udfordringen kan 
derfor ikke blot løses ved at øge den samlede offentlige beskæftigelse.  

Derfor bliver vi nødt til at nytænke organiseringen af den offentlige sektor og finde 
nye veje til at frigøre tid, hænder og ressourcer til borgernær service.  

Netop i disse år er der gode muligheder for dette. De seneste års reformer har været 
med til at skabe de organisatoriske rammer for en mere effektiv og strømlinet offent-
lig sektor. Det gælder ikke mindst kommunalreformen, som er den væsentligste om-
organisering af den offentlige sektor i nyere tid.  

Der er behov for klare mål og samarbejde i stat, kommuner og regioner, hvis vi skal 
udnytte fordelene af de nye organisatoriske rammer og lette rekrutteringsudfordrin-
gen.

Det kræver en fælles indsats.  

Thor Pedersen 
Finansminister 
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1. Indledning og sammenfatning 

1.1 Indledning 
Både i det private og i det offentlige er der i øjeblikket problemer med at rekruttere 
arbejdskraft. Det afspejler bl.a., at konjunkturerne er gode, og at arbejdsmarkedet er 
stramt. Inden for det offentlige er der navnlig tegn på flaskehalse inden for sund-
heds- og ældreplejeområdet.  

De nuværende rekrutteringsudfordringer inden for sundheds- og ældreplejeområdet 
skal også ses i sammenhæng med, at disse områder er tilført ekstra ressourcer i de 
senere år. Beskæftigelsen af læger, sygeplejersker og plejepersonale er således steget 
siden 2001.

Hertil kommer, at mere end hver fjerde af de offentligt ansatte når pensionsalderen 
de kommende 10 år, mens antallet af personer i de mest erhvervsaktive aldersgrup-
per vil være vigende. Nyt personale skal derfor komme fra mindre årgange i konkur-
rence med den private sektor. Det betyder, at problemerne med at finde og fastholde 
kvalificeret arbejdskraft kan være vedholdende.  

Samtidig vil der være behov for flere – snarere end færre – hænder i front på de 
borgernære serviceområder de kommende år. Stigningen i antallet af ældre vil tage til 
fremover. Det kan øge behovet for bl.a. sundheds- og plejepersonale.  

Dette skaber en stor udfordring for den offentlige sektor. Udfordringen kan ikke lø-
ses ved at øge den samlede offentlige beskæftigelse, når problemet er mangel på 
medarbejdere, som har de kvalifikationer, der er brug for. Større offentlig beskæfti-
gelse medfører færre ansatte i det private og vigende finansieringsgrundlag.  

For at sikre den offentlige service er det derfor særligt vigtigt med en målrettet priori-
tering af medarbejderressourcerne i den offentlige sektor og bedre arbejdstilrettelæg-
gelse. Det kan frigøre tid, hænder og ressourcer til borgernær service.  

Netop i disse år er der historisk gode muligheder for at nytænke den offentlige sek-
tor.

Med kvalitetsreformen sætter regeringen fokus på, hvordan kvaliteten i den offentlige 
sektor kan forbedres bl.a. ved, at medarbejderne i den offentlige sektor får tid og 
plads til at fokusere på kerneopgaverne. Som led i kvalitetsreformen er der endvidere 
indledt drøftelser med arbejdsmarkedets parter om, hvordan et øget fokus på bl.a. 
sygefravær, arbejdsmiljø og seniorpolitik kan bidrage til attraktive arbejdspladser og 
rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor. 
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Herudover har de seneste års reformer i det offentlige skabt de organisatoriske ram-
mer for en mere effektiv og professionaliseret offentlig sektor. 

Med kommunalreformen er 271 kommuner lagt sammen til 98 kommuner, og de tid-
ligere 13 amter er blevet til 5 regioner. På det statslige område er der i de seneste år 
gennemført en række reformer og større ændringer af opgavevaretagelsen og organi-
sationen – bl.a. politi- og domstolsreformerne, fusionen af SKAT, universitetsrefor-
men, reform af tinglysningen og forsvarsforliget. Hertil kommer mulighederne for 
effektivisering af især administrative funktioner gennem stærkere it-understøttelse 
samt forbedret indkøb, der indeholder et betydeligt potentiale for effektivisering og 
bedre udnyttelse af de samlede ressourcer.  

I de kommende år skal indsatsen koncentreres om at høste gevinsterne fra de nye 
strukturer i den offentlige sektor. En fokuseret indsats for bl.a. at mindske sygefra-
været og styrke fastholdelsen af medarbejdere, omprioriteringer fra administration til 
serviceopgaver, bedre brug af medarbejderressourcerne på de borgernære områder 
og bedre offentligt indkøb kan samlet set være med til at lette udfordringerne om-
kring rekruttering og vigende arbejdsstyrkegrundlag, jf. figur 1.1.

Figur 1.1  
Udfordringer og indsatsområder  

Mindre sygefravær 
og bedre 

fastholdelse, 
herunder senere 
tilbagetrækning

Omprioritering af 
medarbejder-
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administration til 
borgernær service

Bedre offentligt 
indkøb

Bedre brug af 
medarbejder-

ressourcerne inden 
for serviceområderne 

Udfordringerne:
• Vigende arbejdsstyrke
• Mangel på ledige hænder
• Begrænset råderum
• Stigende forventninger

 
 

Med afsæt heri er der i Budgetredegørelse 2007 sat fokus på rekrutteringsudfordringen i 
den offentlige sektor samt mulighederne for at frigøre tid, hænder og ressourcer til 
de borgernære serviceområder og kerneopgaverne.  

Herudover belyser Budgetredegørelse 2007 en række andre aspekter vedr. de offentlige 
serviceudgifter – dvs. det offentlige forbrug – herunder udgiftsudviklingen, den of-
fentlige beskæftigelse og sondringen mellem det offentlige og private forbrug i natio-
nalregnskabet.  
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I 2007 skønnes de offentlige forbrugsudgifter at udgøre knap 435 mia. kr. Det of-
fentlige forbrug omfatter de skattefinansierede udgifter til blandt andet undervisning, 
sundhed, dagtilbud til børn og ældrepleje. I Danmark finansieres hovedparten af vel-
færdsydelserne over skatterne. For borgerne er det offentlige forbrug dermed centralt 
i forhold til omsorgen for børn, syge og ældre og i forhold til uddannelse. 

Desuden er det offentlige forbrug væsentligt i forhold til de offentlige finanser og 
samfundsøkonomien som helhed. Det offentlige forbrug udgør således over halvde-
len af de samlede offentlige udgifter og godt 25 pct. af BNP.

På kort sigt er det et hensyn, at væksten i det offentlige forbrug ikke bidrager unødigt 
til at forstærke presset på arbejdsmarkedet i en situation med høj kapacitetsudnyttelse 
i økonomien. 

På længere sigt kan efterspørgslen efter offentlig service være stigende som følge af 
blandt andet den demografiske udvikling med flere ældre, generel velstandsfremgang 
samt udviklingen af nye behandlingsformer på sundhedsområdet. Denne udvikling 
indebærer et pres på de offentlige forbrugsudgifter fremover, mens finansierings-
grundlaget omvendt påvirkes negativt som følge af et vigende antal personer i de 
mest erhvervsaktive aldersgrupper. 

1.2 Det offentlige forbrug og den offentlige beskæftigelse, 2001-2007 
Det offentlige forbrug er primært udgifter til løn og indkøb mv. i forbindelse med 
produktionen af de offentlige velfærdsydelser, der stilles til rådighed for borgerne 
gratis eller med en mindre egenbetaling – fx daginstitutioner, pleje af ældre og handi-
cappede, sygehuse, folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser mv. 

Omkring  af de offentlige forbrugsudgifter anvendes til løn til de offentligt ansatte 
– dvs. sygeplejersker, lærere, politibetjente osv., jf. figur 1.2a. Dertil kommer blandt 
andet udgifter til indkøb af varer og tjenesteydelser i den private sektor – fx skolebø-
ger og medicin. 
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Figur 1.2a Figur 1.2b 
Det offentlige forbrug fordelt på lønsum 
og varekøb mv., 2007 

Det offentlige forbrug fordelt på  
udgiftsområder, 2007 
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Socialområdet
(22,0 pct.)

Administration, 
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Anm.:  Nettokøb af varer og tjenesteydelser mv. omfatter køb og salg af varer og tjenesteydelser, afskrivninger, soci-
ale ydelser i naturalier samt andre produktionsskatter (netto). 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

De offentlige forbrugsudgifter anvendes navnlig til at producere de borgerrettede el-
ler individuelle velfærdsydelser. Ca.  af de offentlige forbrugsudgifter anvendes så-
ledes til sundhed, undervisning og socialområdet, mens den sidste tredjedel anvendes 
til offentlig administration, politi, forsvar mv., jf. figur 1.2b.

Fra 2001 til 2007 er de offentlige forbrugsudgifter øget med knap 35 mia. kr. eller 
8¾ pct. målt i faste priser, jf. figur 1.3a. Det svarer til en gennemsnitlig årlig realvækst 
på knap 6 mia. kr. eller 1,4 pct. i perioden. 

Figur 1 T. T3a Figur 1.3b 
Væksten i det offentlige forbrug fra 2001 
til 2007 fordelt på udgiftsområder 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Anm.:  Som følge af kommunalreformen er skatte- 
og inddrivelsesopgaverne samlet i staten fra 
1. november 2005, hvilket indebærer, at 
2005 og 2006 ikke er fuldt sammenlignelige 
med tidligere år.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Væksten i de offentlige forbrugsudgifter fra 2001 til 2007 vedrører fortrinsvist den 
borgernære service på sundhedsområdet, undervisningsområdet og socialområdet. 
Siden 2001 er der således især tilført ekstra ressourcer til blandt andet sygehuse, æl-
drepleje, børnepasning og skoler, som kommuner og regioner/amter har ansvaret 
for.

Realvæksten i de offentlige forbrugsudgifter har primært fundet sted i amter og 
kommuner, mens staten samlet set har haft et omtrent uændret forbrug i perioden, jf. 
figur 1.3b. Målt i faste priser er amternes udgifter øget med godt 12 pct. fra 2001 til 
2006 svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate på godt 2 pct. Væksten kan pri-
mært henføres til sundhedsvæsenet, som vedrører størstedelen af de samlede amts-
kommunale udgifter. 

Den offentlige beskæftigelse er vokset med ca. 10.500 fuldtidspersoner fra 2001 til 
2006 ifølge ATP-indikatoren, jf. figur 1.4a. Hele stigningen kan henføres til beskæfti-
gelsen i kommuner og amter, mens den statslige beskæftigelse er omtrent uændret på 
trods af overflytningen af ca. 5.000 årsværk på skatte- og inddrivelsesområdet fra 
kommunerne. Ifølge nationalregnskabet er den offentlige beskæftigelse øget med 
5.000 personer fra 2001 til 2006, når der ses bort fra aktiverede i virksomhedspraktik. 
I nationalregnskabet er den offentlige beskæftigelse ikke fordelt på staten, kommuner 
og regioner/amter. 

Figur 1.4a Figur 1.4b 
Væksten i den offentlige beskæftigelse fra 
2001 til 2006 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Anm.:   Figuren afspejler ikke de faktiske størrelses-
forhold inden for udgifter og finansiering, 
men er blot illustrative. 

Kommunernes og regionernes udgifter finansieres i betydeligt omfang af statslige 
bloktilskud. Bloktilskuddene til kommuner og regioner fastsættes hvert år således, at 
der er balance mellem kommunernes og regionernes aftalte indtægter og udgifter.  
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Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningen af skattestoppet. Det statslige 
balancetilskud tilpasses således, at der opnås ligevægt mellem de aftalte udgifter og 
indtægter i kommuner og regioner, jf. figur 1.4b.

Boks 1.1 
Udviklingen på centrale serviceområder siden 2001 

 

Ventetiderne for 18 vigtige behandlinger er reduceret fra knap 27 uger i 2002 til knap 21 uger i 
2006 – en reduktion på godt 20 pct. Antallet af gennemførte operationer er øget med knap 
100.000 fra 2001 til 2005 – en stigning på ca. 20 pct. 
På børneområdet er der siden 2001 bl.a. indført en landsdækkende pasningsgaranti for børn i 
alderen ½ år og indtil skolestart. Den maksimale forældrebetalingsandel til dagtilbud er endvi-
dere reduceret fra 33 pct. til 25 pct. Enhedsudgifterne for en fuldtidsplads er højere i 2006 end i 
2001 for fire ud af fem typer af dagtilbud. 
På ældreområdet er der siden 2001 indført frit valg af leverandør af hjemmehjælp samt frit valg 
af plejehjem/plejebolig inden for og på tværs af kommunegrænser. Antallet af fuldtidsansatte, 
der direkte leverer pleje og omsorg til de ældre, er siden 2001 øget med ca. 5.000 personer til 
godt 85.000 personer i 2006.  
Udgifterne til folkeskolen er siden 2001 vokset med knap 1,8 mia. kr. til i alt 31,5 mia. kr. i 2005 
målt i faste priser. Udgifterne pr. elev har dermed været omtrent konstant gennem perioden, 
idet elevtallet steg med godt 30.000 i samme periode. På folkeskoleområdet er der desuden 
brugt flere ressourcer til IT. Antallet af elever pr. computere til undervisningsbrug er mindsket 
fra godt 7 elever i 2002 til 5 elever i 2006.  

 

1.3 Det offentlige forbrug 
Det offentlige forbrug er den del af udgifterne til at producere de offentlige service-
ydelser, der finansieres over skatterne.  

De offentlige forbrugsudgifter er et udtryk for, hvad det koster at producere de skat-
tefinansierede serviceydelser. Det er imidlertid ikke et direkte mål for det offentlige 
serviceniveau, fordi de offentlige forbrugsudgifter ikke måler værdien af de offentlige 
serviceydelser for brugerne. Opgørelsen tager ikke hensyn til, om ressourcerne an-
vendes effektivt. Offentlige serviceforbedringer som følge af fx en omorganisering af 
arbejdet eller anvendelse af ny teknologi måles dermed ikke som et større offentligt 
forbrug.

Det offentlige og private forbrug opgjort i løbende priser angiver, hvor mange penge 
der er brugt på henholdsvis skattefinansieret og privat finansieret forbrug. Siden 
1980 er de nominelle udgifter til offentligt og privat forbrug vokset i nogenlunde 
samme takt, jf. figur 1.5a.



  Kapitel 1. Indledning og sammenfatning

 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 13

Figur 1.5a Figur 1.5b 
Udvikling i offentligt og privat forbrug  
(løbende priser), 1980-2006 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

Anm.: Offentlige og private forbrugsudgifter samt 
bruttoværditilvæksten i den private og of-
fentlige sektor på sundheds-, social-, og 
undervisningsområdet. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Opgjort i faste priser er væksten i det offentlige forbrug imidlertid ikke umiddelbart 
sammenlignelig med væksten i privatforbruget.

Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for mængdeudviklingen i de ressourcer 
(”inputtet”), der anvendes til at producere den offentlige service, dvs. den offentlige 
beskæftigelsesudvikling og det offentliges køb af varer og tjenesteydelser mv. Real-
væksten i privatforbruget er derimod udtryk for mængdeudviklingen i det faktiske 
forbrug af mad, tøj, biler osv. (”outputtet”).  

For privatforbruget afspejler realvæksten, at husholdningerne kan købe flere og bed-
re varer og tjenesteydelser som følge af den generelle produktivitetsfremgang i de 
virksomheder, der producerer de pågældende forbrugsgoder. For det offentlige for-
brug afspejler realvæksten derimod ikke den offentlige produktivitetsudvikling, fordi 
det offentlige forbrug opgøres som ressourceforbruget.

Realvæksten i det offentlige forbrug afspejler således ikke, hvordan størrelsen af den 
offentlige sektor udvikler sig i forhold til samfundsøkonomien som helhed, eller om 
kvaliteten i den offentlige service følger med udviklingen i det privat finansierede 
forbrug.

Hovedparten af velfærdsydelserne finansieres via skatterne i Danmark. På sundheds-, 
undervisnings- og socialområdet finansieres knap 90 pct. af forbruget således over 
skatterne, mens de resterende godt 10 pct. finansieres af brugerne, jf. figur 1.5b. Det 
forhold, at hovedparten af velfærdsydelserne skattefinansieres, skal blandt andet ses i 
sammenhæng med et hensyn til den økonomiske fordeling samt et ønske om at 
fremme bestemte typer af forbrug, fx uddannelse. Skatten kan imidlertid også have 
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en negativ påvirkning på tilskyndelsen til at arbejde, og fordele ved at skattefinansiere 
bestemte serviceydelser skal derfor vejes op mod det forvridningstab, der opstår ved 
opkrævning af skatterne.   

Produktion af velfærdsydelserne sker endvidere overvejende i den offentlige sektor. 
Det kan illustreres ved, at godt 90 pct. af bruttoværditilvæksten på sundheds-, social- 
og undervisningsområdet kan henføres til den offentlige sektor, jf. figur 1.5b. I for-
hold til den økonomiske fordeling mv. er det imidlertid underordnet, om ydelserne 
produceres i den offentlige eller private sektor.  

Det offentlige forbrug steg markant mere end samfundsøkonomien som helhed op 
igennem 1960’erne og 1970’erne. Opgjort som andel af BNP steg de offentlige for-
brugsudgifter fra ca. 17 pct. i midten af 1960’erne til godt 25 pct. i slutningen af 
1970’erne, jf. figur 1.6a. Antallet af offentligt ansatte blev samtidig mere end fordoblet 
i perioden.  Siden midten af 1980’erne har de offentlige forbrugsudgifter udgjort godt 
25 pct. af BNP, og den offentlige beskæftigelse har været mere stabil. 

Figur 1.6a Figur 1.6b 
Offentligt forbrug og beskæftigelse,  
1966-2006 

Offentligt forbrug i udvalgte OECD-lande, 
2005 
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1)  EU(15) er ekskl. Portugal. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Danmark er det land i OECD med det største offentlige forbrug målt i forhold til 
BNP næstefter Sverige, jf. fig. 1.6b. Det skyldes primært, at det offentligt finansierede 
forbrug af borgernære velfærdsydelser (individuelt offentligt forbrug) er relativt højt i 
Danmark, især på social- og undervisningsområdet. Det afspejler, at det offentlige 
varetager og finansierer opgaver i Danmark, der i højere grad finansieres privat eller 
varetages inden for familien i andre lande. Det gælder fx pasning af børn i dagtilbud, 
pleje af ældre og videregående uddannelser.  

 



  Kapitel 1. Indledning og sammenfatning

 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 15

1.4 Rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor 
Der er i dag problemer med at rekruttere arbejdskraft til det offentlige inden for 
navnlig sundhed og ældrepleje. I den private sektor er der aktuelt ret udbredt mangel 
på arbejdskraft. De nuværende rekrutteringsudfordringer skal bl.a. ses i lyset af de 
gode konjunkturer med historisk lav ledighed og pres på arbejdsmarkedet.  

Inden for det offentlige område er der særligt flaskehalse for læger og sygeplejersker. 
I dele af landet meldes der fx også om vanskeligheder med at rekruttere plejeperso-
nale som fx social- og sundhedsassistenter. På andre offentlige områder, fx admini-
strativt personale, meldes der ikke generelt om mangel på arbejdskraft. Lokalt kan 
der imidlertid også her være udfordringer. 

De nuværende rekrutteringsudfordringer inden for sundheds- og ældreplejeområdet 
skal bl.a. ses i sammenhæng med, at disse områder er tilført ekstra ressourcer i de se-
nere år. Beskæftigelsen af læger og sygeplejersker på offentlige hospitaler og af pleje-
personale er således steget siden 2001.  

Også på lidt længere sigt kan der være udfordringer med at rekruttere og fastholde 
tilstrækkeligt med personale. Det afspejler bl.a. den demografiske udvikling med et 
vigende antal i de erhvervsaktive aldersgrupper. En forøgelse af den offentlige be-
skæftigelse vil skærpe rekrutteringsudfordringen og medføre en tilsvarende reduktion 
i mulighederne for privat beskæftigelse.   

I dag er hver tredje offentlig ansat over 50 år. Inden for nogle offentlige områder – 
fx skolelærere og rengøringspersonale – er mere end 4 ud af 10 ansatte over 50 år, jf.
figur 1.7a. Hvis tilbagetrækningsmønstret for offentligt ansatte ikke ændrer sig, vil et 
stigende antal således trække sig tilbage hvert år.  
 

Figur 1.7a Figur 1.7b 
Andel af offentlig ansatte over 50 år på  
udvalgte områder 

Aldersfordeling blandt de privat og  
offentligt beskæftigede, 2003 
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Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen.  

For at få et groft indtryk af fremtidige rekrutteringsudfordringer er der foretaget en 
mekanisk beregning, som viser stigningen i rekrutteringsbehovet som følge af tilba-
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getrækning, ændret arbejdsstyrke, ændrede jobmuligheder i den private sektor osv. 
Beregningen angiver en mulig retning i rekrutteringsudfordringen for at fastholde 
uændret offentlig beskæftigelse. Rekrutteringssituationen kan påvirkes af ændringer i 
fastholdelse, flere udlændinge, arbejdstid, sygefravær, bedre arbejdstilrettelæggelse 
osv.1

Den mekaniske fremskrivning peger på, at den årlige tilbagetrækning kan stige fra ca. 
14.000 personer om året de seneste 10 år til ca. 20.000 personer om året de kom-
mende 10 år – hvis ikke de offentligt ansatte trækker sig senere tilbage end i dag. 

Den mulige stigning i tilbagetrækningen på ca. 6.000 om året skal imidlertid ses i for-
hold til, at der siden 1995 hvert år har været 100-120.000 ansatte, der har forladt det 
offentlige og 100-120.000 nye medarbejdere, der er blevet ansat. I næsten alle år har 
rekrutteringen været større end afgangen, og beskæftigelsen er steget. Samtidig er der 
flere privatansatte, der er gået over til offentlig beskæftigelse, end omvendt. 

Den mekaniske beregning peger på, at der frem mod 2015 – ved uændret procentvis 
tilgang, tilbagetrækning, jobskift osv. – samlet set vil være 35.000 flere, der forlader 
den offentlige sektor, end der bliver rekrutteret til sektoren, jf. tabel 1.1. Det afspejler 
navnlig virkningen af større tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.  

Den beregnede ubalance i 2015 på ca. 35.000 personer fremstår overkommelig sam-
menholdt med, at der sammenlagt vil ske omkring 1 mio. nyansættelser mv. frem 
mod 2015. Opgørelser af en ubalance i et bestemt år et stykke ude i fremtiden (fx 
2015) giver således let et fortegnet billede af den reelle situation. En lille årlig ubalan-
ce kan akkumuleres til meget store tal, når man regner langt frem i tid. Tilsvarende 
kan en stor beregnet ubalance mange år frem i tid være udtryk for en begrænset årlig 
udfordring.

Et mere retvisende billede af udfordringen kan opnås ved at opgøre kravet til fx den 
procentvise stigning i den årlige rekruttering eller krav til bedre fastholdelse gennem 
længere gennemsnitlig ansættelseslængde eller senere tilbagetrækning. Nedenfor vises 
nogle beregningstekniske eksempler på, hvor meget ændringer på ét område kan bi-
drage, hvis alle andre forhold er uændrede:

Hvis udfordringen opgøres som kravet til flere nyansatte i den offentlige sek-
tor, skal den årlige rekruttering øges med ca. 8 pct. (fx fra 108.000 til 116-
117.000) for at fastholde uændret offentlig beskæftigelse.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Beregningen tager udgangspunkt i, at de tilgangs- og afgangsmønstre for offentligt ansatte, der kunne konstateres i 
2000-2004 (fordelt på alder og køn) vil være uændrede fremover. Opgørelsen er rent mekanisk og tager ikke højde 
for, at fx tilbagetrækning og uddannelsesvalg samt jobmuligheder i den private sektor varierer over tid og let kan af-
vige fra det forudsatte. Størrelsesordenen af en given fremskreven ubalance er usikker og afhænger bl.a. af, hvilket år 
fremskrivningen tager udgangspunkt i, og hvor langt frem beregningen foretages. 
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Den offentlige rekruttering skal med andre ord øges fra ca. 3,8 pct. af arbejds-
styrken pr. år til 4,0-4,1 pct. af arbejdsstyrken. Det svarer til, at den offentlige 
rekruttering skal op på knap samme niveau som i sidste halvdel af 1990’erne. 
En anden mulighed er at øge den gennemsnitlige ansættelseslængde for of-
fentligt ansatte, som i øjeblikket er ca. 7 år. Den gennemsnitlige ansættelses-
længde skal i så fald stige med ca. ½ år. Alternativt skal den gennemsnitlige 
tilbagetrækningsalder for 50-årige offentligt ansatte stige med ca. 2 år (fra ca. 
61½ til ca. 63½ år). 
Øget gennemsnitlig arbejdstid – fx ved, at flere arbejder fuld tid frem for del-
tid – vil også kunne bidrage til at imødegå udfordringen. En beregningsteknisk 
stigning i den gennemsnitlige effektive arbejdstid på fx 20 minutter om ugen 
vil modgå en femtedel af den beregnede udfordring.  
Reduceret sygefravær. I staten er det gennemsnitlige sygefravær ca. 8 dage om 
året, mens sygefraværet er ca. 12 dage i kommunerne og regionerne. Til sam-
menligning er sygefraværet på DA-området knap 9 dage. Hvis eksempelvis sy-
gefraværet i kommuner og regioner nedbringes, så forskellen til staten halve-
res, vil det i sig selv kunne modsvare ca. 15 pct. af udfordringen. 

Tabel 1.1 
Rekrutteringsbalance i 2015 og krav til rekruttering og fastholdelse 

 
  1.000 personer  

 Mekanisk beregnet rekrutteringsbalance i 2015 ved uændrede  
til- og afgangsmønstre   35  

 

      
 Eksempler på tilpasning for at opretholde uændret beskæftigelse Pct. af tilpasning  
 Øget årlig rekruttering på 8.000 personer (8 pct.)  100    
 Stigning i gennemsnitlig ansættelseslængde på ½ år  100   
 Ét års senere tilbagetrækning  50   
 Øget effektiv arbejdstid på 20 min. om ugen (lavere deltidsfrekvens mv.)  20   
 Reduktion af sygefraværet med 2 dage i kommunerne og regionerne  15   
  

Rekrutteringsudfordringen skal også ses i forhold til udviklingen i den samlede ar-
bejdsstyrke. Arbejdsstyrken vil fx kunne stige som følge af øget tilgang af velkvalifi-
cerede udlændinge, større erhvervsdeltagelse blandt indvandrere og efterkommere, 
reduceret afgang til førtidspension mv. 

Hvis den offentlige beskæftigelse øges, vil rekrutteringsudfordringen selvsagt blive 
større end vist her. Som en tommelfingerregel vil en stigning i den offentlige beskæf-
tigelse på 5.000 personer frem mod 2015 betyde, at rekrutteringen årligt skal øges 
med ca. 1 pct., når der tages højde for de løbende jobskift. Alternativt skal den gen-
nemsnitlige længde af ansættelsesforhold i det offentlige øges med ca. 3 uger for at 
opnå samme effekt.  
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Muligheden for ubalancer er større inden for nogle faggrupper end andre. Mekaniske 
fremskrivninger peger på, at der fortsat vil blive stadig flere læger, plejepersonale og 
pædagoger frem mod 2015. Antallet af sygeplejersker kan ifølge beregningerne stige 
lidt frem mod 2010, men ikke derefter, medmindre der fx er øget tilgang til faget eller 
mindre afgang. Der er udsigt til, at der kan blive færre folkeskolelærere, medmindre 
fx tilbagetrækningsalderen for lærere stiger.  

Den fremskrevne udvikling i de forskellige faggruppers antal kan sammenholdes med 
mulige scenarier for efterspørgslen. Både efterspørgsels- og udbudssiden er forbun-
det med usikkerhed, og resultaterne afhænger af de antagelser, der gøres. Samtidig 
påvirker en lang række faktorer løbende både udbud og efterspørgsel inden for et gi-
vet fag. Udbuddet af arbejdskraft påvirkes fx af unges uddannelsesvalg, karriereskift 
ind og ud af faget og af ældres tilbagetrækning, mens efterspørgslen påvirkes af fx 
ændringer i behov, ændret arbejdsdeling mellem faggrupper, teknologisk udvikling, 
arbejdstilrettelæggelse og effektiv arbejdstid. 

Hvis efterspørgslen udvikler sig i takt med den demografiske udvikling (fx antal æl-
dre for plejepersonale, og antal børn i forskellige aldersgrupper for pædagoger og læ-
rere) peger fremskrivningerne på, at efterspørgslen efter læger og plejepersonale kan 
stige nogenlunde på linje med udbuddet. Med disse antagelser kan der blive for man-
ge pædagoger i forhold til behovet.  

For skolelærere og sygeplejersker peger disse fremskrivningsprincipper på behov for 
øget rekruttering til offentlig beskæftigelse, reduktion i frafaldet i uddannelserne, 
bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet eller andre tilpasninger.  

I de senere år er beskæftigelsen for blandt andet læger og plejepersonale steget hurti-
gere end det demografiske træk. Hvis der beregningsteknisk indregnes en vækst i be-
skæftigelsen på 1 pct. om året frem mod 2015, viser beregningerne, at der fx kan væ-
re behov for en stigning i den årlige rekruttering af læger og social- og sundhedsassi-
stenter samt -hjælpere. Rekrutteringsgrundlaget kan bl.a. stige ved øget studiegen-
nemførelse eller øget beskæftigelse af personer af udenlandsk herkomst. Andre til-
pasninger – fx bedre fastholdelse, mindre sygefravær, eller mindre tid brugt på admi-
nistration mv. – vil også kunne reducere udfordringen og bidrage til at styrke den of-
fentlige service.
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1.5 Frigørelse af ressourcer til borgernær service og kerneopgaver 
Der er et stort potentiale for at frigøre tid, hænder og ressourcer til borgernær service 
netop i disse år.   

Ved bl.a. en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet og bedre fastholdelse af 
medarbejdere kan der sikres flere hænder til offentlig service. Herudover er der bety-
delige muligheder for at effektivisere de administrative opgaver og målrette ressour-
cerne til de borgernære serviceområder. Samtidig kan bedre arbejdstilrettelæggelse og 
brug af digitale hjælpemidler frigøre tid, så de medarbejdere, der allerede arbejder 
med borgernær service, får mere tid til løsning af kerneopgaverne. Endelig kan der 
frigøres betydelige ressourcer ved en standardisering, koordinering og forpligtelse af 
indkøbet i den offentlige sektor. 

En række muligheder for at frigøre tid, hænder og ressourcer til den borgernære ser-
vice og kerneopgaver inden for fire hovedindsatsområder er skitseret i tabel 1.2.
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Tabel 1.2 
Løsninger til opretholdelse og forbedringer af den offentlige service 

 Overordnet indsatsområde Grundlag Eksempler på konkrete tiltag  

 Mindre sygefravær, bedre  
fastholdelse af medarbejdere  
og attraktive arbejdspladser  

Trepartsdrøftelser som led 
i kvalitetsreformen 

Initiativer for reduktion af 
sygefravær 
Initiativer for senere tilbagetræk-
ning  
Udvikling af medarbejdernes 
kompetencer
Medarbejdernes indflydelse på 
eget arbejde 
Anerkendelse af medarbejdernes 
indsats 
Bedre arbejdsmiljø
 God ledelse 

 

 Fra administration til  
borgernær service  

 

Nedlæggelse af  
 paralleladministration 

Administrative fællesskaber 
Stordriftsfordele 
IT-moderniseringer 
Digitale selvbetjeningsløsninger 
Samling af offentlige registre 

 Bedre brug af  
medarbejderressourcer 

 

Kommunesammen-
lægninger 
Samling af amternes  

 opgaver i kommuner og 
stat 
Samling af sygehusopga-
ven i 5 regioner 
Statslige reformer 
Digitaliseringsstrategien 
2007-2010 
Kvalitetsreformen 

Professionalisering af  
 opgavevaretagelsen 

Mindre detailregulering 
Mere fleksible arbejdstidsregler 
Udbredelse af bedste praksis Digi-
tale hjælpemidler til fx  
servicepersonalet 
Bedre ledelse  
Bedre arbejdstilrettelæggelse, fx 
LEAN 

 Mere effektivt offentligt  
indkøb 

 

Det statslige indkøbs-
program 
Tværoffentligt samarbejde 
om kortlægning af de  

 kommunale og regionale 
indkøb 

Koordinering, standardisering og 
forpligtelse af det statslige  

 indkøb 
Forbedring af kommuner og regi-
oners tilrettelæggelse og organi-
sering af indkøb 

 

   

Her vil bl.a. øget frit valg og konkurrenceudsættelse være en vigtig drivkraft, der kan 
fremme nytænkning, bedre organisering og arbejdstilrettelæggelse.  

1.5.1 Mindre sygefravær, bedre fastholdelse og attraktive arbejdspladser  
En mulighed for at sikre flere hænder til offentlig service er bl.a. en målrettet indsats 
for at nedbringe sygefraværet og fastholde medarbejdere, herunder senere tilbage-
trækning.

Disse emner drøftes i øjeblikket mellem regeringen og parterne på det offentlige ar-
bejdsmarked i forbindelse med drøftelserne om udvikling af medarbejdernes kompe-
tencer, attraktive arbejdspladser og rekruttering af medarbejdere til den offentlige 
sektor.
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Der er de senere år igangsat en række tiltag. Regeringen fremlagde i 2003 handlings-
planen ”Det gør vi ved sygefraværet” med en række konkrete initiativer. Initiativerne 
omfatter bl.a. en bedre sygedagpengeopfølgning, en modernisering og forenkling af 
sygedagpengelovgivningen og en arbejdsmiljøreform. Endvidere er der bl.a. i forlæn-
gelse af velfærdsaftalen etableret en Forebyggelsesfond med en kapital på i alt 3 mia. 
kr., som har til formål at finansiere aktiviteter, der modvirker tidlig tilbagetrækning på 
grund af fysisk eller psykisk nedslidning.  

1.5.2 Omprioritering fra administration til borgernær service 
Det skønnes, at ca. 150.000 personer i den offentlige sektor er beskæftiget i admini-
strative funktioner. Det svarer til knap 1/5 af den samlede offentlige beskæftigelse.2
Netop i disse år – i lyset af de seneste års mange reformer og digitalisering – er der 
betydelige muligheder for at omprioritere ressourcer fra administrative opgaver til de 
borgernære serviceområder.  

Kommunalreformen er den væsentligste omorganisering af den offentlige sektor i 
nyere tid. Med kommunalreformen er 271 kommuner lagt sammen til 98, og 13 am-
ter er blevet til 5 regioner. Det skaber en række umiddelbare muligheder for fx ned-
læggelse af parallel administration, mere professionaliseret opgavevaretagelse, stor-
driftsfordele mv.  

Samtidig medfører reformen, at løsningen af en række opgaver er samlet på færre 
myndigheder. Det gælder blandt andet socialområdet, miljø- og naturopgaver og vej-
området. 

Kommunalreformen giver således helt nye muligheder for at opnå effektiviserings- 
og synergigevinster både i forbindelse med kommunesammenlægninger og dannelsen 
af regionerne, men også i forbindelse med kommunernes overtagelse af opgaver fra 
amterne.  

I de kommende år vil kommuner og regioner derfor kunne gennemføre service-
forbedringer ved at flytte ressourcer fra administration til service. 

På det statslige område er der i de seneste år gennemført en række reformer og større 
ændringer af opgavevaretagelsen og -organiseringen. Det drejer sig bl.a. om politi- og 
domstolsreformerne, fusionen af SKAT, universitetsreformen, reform af tinglysnin-
gen og forsvarsforliget. Et centralt element i reformerne har været at skabe rammer-
ne for at flytte ressourcer fra administrativt arbejde til udførelse af serviceopgaver for 
borgerne.  

Dette er bl.a. sket gennem IT-moderniseringer og omorganisering af opgaveløsnin-
ger. Politireformen indebærer, at 800 betjente frigøres til operativt arbejde de kom-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Skøn med afsæt i særudtræk fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) fra Danmarks Statistik samt egne 
beregninger. 
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mende år, mens tinglysningsreformen bl.a. indebærer, at antallet af ansatte beskæfti-
get med tinglysningsadministration vil kunne reduceres til .

Tilsvarende er der for statens overtagelse af amtslige opgaver indarbejdet synergige-
vinster fra administrative opgaver på 5 pct. årligt i 2008-2010 i de økonomiske ram-
mer.

I de senere år er der desuden foretaget betydelige digitaliseringer af offentlige beta-
linger ved indførelse af NemKonto, elektronisk fakturering og digitale lønsedler i sta-
ten.

Fremadrettet vil der være en række digitaliseringsinitiativer, som kan bidrage til at fri-
gøre tid og ressourcer brugt på administrative opgaver, herunder E-indkomst, 
NemSMS, E-læring og digital administration af syge- og barselsdagpenge. 

En række administrative opgaver vil endvidere, som følge af digitale selvbetjenings-
løsninger og lignende, kunne reduceres eller helt afskaffes. Samtidig medfører nye 
digitale løsninger i såvel den offentlige administration som i service-, tilsyns- eller 
kontrolarbejdet umiddelbare tidsmæssige gevinster, herunder som følge af lettere ar-
bejdsgange for medarbejderen. På langt de fleste områder i den offentlige sektor vil 
der derfor være store muligheder for fortsat at forbedre servicen, uden at det koster 
mere, eller levere den samme service billigere end tidligere. Samtidig vil servicen over 
for borgere og virksomheder kunne forbedres. 

Når rammerne er til stede, og mulighederne udnyttes, er der således gode muligheder 
for at flytte ressourcer fra administration til serviceområder.  
 
1.5.3 Bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne  
Udover at omprioritere ressourcer fra de administrative opgaver til de borgernære 
områder kan der gennem bedre brug af medarbejderressourcer og bedre tilrettelæg-
gelse af arbejdsgange frigøres ressourcer, så de medarbejdere, der allerede arbejder 
med borgernær service, får mere tid til løsning af kerneopgaverne.  

Et konkret redskab i den forbindelse er benchmark og udbredelse af bedste praksis, 
hvor de mindre effektive institutioner lærer af de mere effektive. Dette kan fx være 
relevant på sygehusområdet, hvor analyser viser, at der er betydelige produktivitets-
forskelle mellem de tidligere amter og mellem sammenlignelige sygehuse. Hvis fx de 
sygehuse, der ligger under landsgennemsnittet, kommer op på mindst det landsgen-
nemsnitlige niveau, vil det alene frigøre knap 1½ mia. kr. Det svarer fx til knap 
20.000 by-pass operationer eller 75.000 kejsersnit. 

På tilsvarende vis er der store forskelle på tilrettelæggelsen af opgaveløsningen i de 
enkelte kommuner. På en række af de kommunale serviceområder er der således do-
kumenteret store muligheder for en bedre tilrettelæggelse af arbejdet, hvis kommu-
nerne lærer af de bedste. 
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På ældreområdet er der eksempelvis store forskelle på den tid, som de kommunale 
medarbejdere anvender ansigt-til-ansigt med de ældre, også selvom der tages højde 
for forskelle i kommunernes geografi. Et andet eksempel er skoleområdet, hvor der 
er stor variation på den andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning.  

Herudover kan bedre udnyttelse af ny teknologi, mere fleksible arbejdstidsregler og 
mindre detailregulering bidrage til en bedre arbejdstilrettelæggelse og give mere tid til 
løsning af kerneopgaverne.  

Et andet konkret redskab er brug af LEAN-principper i den offentlige sektor. LEAN 
handler om at fokusere på de processer, som skaber værdi for borgerne, og om at 
reducere tidsforbruget på de processer, som ikke i sig selv skaber værdi. Med LEAN 
kan der endvidere udvikles en kultur, hvor medarbejderne bidrager med forslag til 
løbende forbedringer og effektiviseringer 

1.5.4 Mere effektivt offentligt indkøb 
Der er et betydeligt potentiale ved en effektivisering af det offentlige indkøb.  

En analyse i foråret 2006 af indkøbet på statens område viste, at der er store mulig-
heder for at opnå besparelser ved standardisering, koordinering og forpligtelse af 
indkøbet. Det svarer til erfaringer fra udlandet og en række større private virksom-
heder. På den baggrund arbejdes der i såvel statsligt som tværoffentligt regi med at 
effektivisere det offentlige indkøb. I staten er der iværksat et indkøbsprogram. 

I første fase af det statslige indkøbsprogram er der sikret nye centralt koordinerede 
indkøbsaftaler på 4 konkrete indkøbsområder, hvor det fællesstatslige indkøb ud-
gjorde ca. 1,1 mia. kr. årligt, før de nye aftaler blev indgået. De nye aftaler har sikret 
gennemsnitlige besparelser på ca. 40 pct. i forhold til de priser, der hidtil er betalt i 
staten for de samme varer. Afledt af første fase af indkøbsprogrammet er der i 2007 
udmøntet en samlet besparelse i staten på ca. 380 mio. kr.  

Indkøbsprogrammet skal over de næste par år tilvejebringe nye centralt koordinerede 
indkøbsaftaler for alle større fællesstatslige indkøbsområder. Det er forventningen, at 
effektivisering af det statslige indkøb samlet set vil frigøre ca. 1 mia. kr. årligt i løbet 
af de næste par år i takt med, at stadig flere områder effektiviseres. 
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1.6 Fordelingsvirkninger af det offentlige forbrug 
De offentlige forbrugsudgifter bidrager til at sikre omsorg for børn, syge og ældre, 
sygdomsbehandling, investering i uddannelse mv. Samtidig står det offentlige for 
løsningen af en række statsopgaver relateret til fysisk sikkerhed, suverænitet mm.  

De individuelle offentlige serviceydelser består hovedsagelig af dagpasning, under-
visning, sundhedsydelser samt ældrepleje. De offentlige udgifter til at producere disse 
ydelser udgør knap 70 pct. af det samlede offentlige forbrug.  

Skattefinansieringen af disse opgaver indebærer, at der sker en ret betydelig omforde-
ling af forbrugsmuligheder imellem indkomstgrupper. De mest velstillede bidrager 
således forholdsvis mest til finansieringen af disse opgaver over skatterne, mens til-
delingen af de offentlige serviceydelser afhænger af behov, som er knyttet til forhold 
som alder, familiesituation, helbred. Samtidig indebærer skattefinansieringen af de 
offentlige ydelser omfordeling herover livet for den enkelte. 

Forbruget af offentlig service er størst i børnefamilier, i aldersgrupperne hvor mange 
er under uddannelse samt blandt de ældre.

I disse år er en forholdsvis stor andel af udgifterne til offentlig service rettet mod 
børnefamilierne, selvom det gennemsnitlige serviceforbrug pr. person er større 
blandt de ældre over 75 år end i børnefamilierne, jf. figur 1.8. Det skal ses i sammen-
hæng med antallet af personer i de enkelte aldersgrupper. 
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Figur 1.8 
Samlede aldersfordelte serviceudgifter, udvalgte år 
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Anm.: Data er udglattet. Fremskrivningen af de aldersfordelte serviceudgifter sker med forudsætninger svarende til 
DREAMs seneste befolkningsprognose. De fremtidige aldersspecifikke gennemsnitsudgifter adskiller sig fra 
de nuværende, idet udgifterne til sundhed og pleje fremskrives med udgangspunkt i den såkaldte ’år til død’ 
metode. Metoden indebærer, at gennemsnitsudgifterne også afhænger af forventet restlevetid og ikke kun af 
alder. I forbindelse med forventede levetidsforlængelser medfører det, at udgiftsvæksten bliver mindre, end 
hvis der benyttes aldersspecifikke gennemsnitsudgifter. 

Kilde:  DREAM samt egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

I takt med, at befolkningens alderssammensætning ændrer sig i retning af en større 
andel af ældre, vil de samlede serviceudgifter rettet imod de ældre imidlertid stige re-
lativt hurtigere end resten af det offentlige forbrug.  

Med de anvendte fremskrivningsprincipper bliver udgifterne til de over 60-årige ca. 
fordoblet frem mod 2040 opgjort i det nuværende løn- og prisniveau, og serviceud-
gifterne til de ældre kan med uændrede standarder efterhånden blive lige så høje som 
for de yngre. 

Skattefinansiering af bl.a. pasning, uddannelse, omsorg og pleje træder i stedet for 
private forsikringsordninger og opsparing, som isoleret set ville indebære mindre 
skattemæssige forvridninger. Fuld privat finansiering ville imidlertid samtidig medfø-
re et lavere samlet uddannelses- og forsikringsomfang og en mindre lige fordeling af 
de samlede forbrugsmuligheder. Det handler således om på denne ene side at balan-
cere hensyn til ønskerne om fordeling og fremme af bestemte typer af forbrug og på 
den anden side at sikre hensigtsmæssige økonomiske tilskyndelser til blandt andet at 
arbejde, spare op og foretage investeringer.  
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2. Det offentlige forbrug og den offentlige beskæftigelse, 
 2001-2007 

2.1 De offentlige udgifter på udgiftsområder og sektorer 
De samlede offentlige udgifter til løn og indkøb mv. er i 2007 budgetteret til ca. 
434½ mia. kr. svarende til godt 25 pct. af BNP, jf. figur 2.1a. Målt i faste priser er de 
offentlige forbrugsudgifter øget med knap 35 mia. kr. siden 2001 eller i alt 8¾ pct., jf.
figur 2.1b. Det svarer til en gennemsnitlig årlig realvækst på knap 6 mia. kr. eller 1,4 
pct. i perioden.        

Figur 2 T. T1a Figur 2.1b 
Det offentlige forbrug, 2001-2007 Væksten i det offentlige forbrug,  
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Kilde:  Danmarks Statistik, egne beregninger samt 
 skøn for BNP i 2007, jf. Økonomisk Redegørel-
 se, december 2006.

 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Væksten i de offentlige forbrugsudgifter vedrører fortrinsvist den borgernære service 
på sundhedsområdet, undervisningsområdet og socialområdet, jf. figur 2.2a. og 2.2b.
Siden 2001 er der således især tilført ekstra ressourcer til blandt andet sygehuse, æl-
drepleje, børnepasning og skoler.  

Af den samlede realvækst i det offentlige forbrug på 35 mia. kr. fra 2001 til 2007 ved-
rører godt 32¾ mia. kr. den borgernære service på sundheds-, undervisnings- og so-
cialområdet. I 2007 bruges godt 14¾ mia. kr. mere på sundhed TP

1
PT end i 2001. Tilsva-

rende bruges i 2007 knap 9¼ mia. kr. mere på socialområdet, herunder ældrepleje, 
daginstitutioner og udsatte grupper, ligesom udgifterne til undervisning TP

2
PT, herunder 

skoler, ungdomsuddannelser og universiteter er øget med ca. 8¾ mia. kr.          

                                                                                                                                                                                                                                                                        
TP

1
PT De offentlige udgifter til sundhed omfatter også udgifter til plejehjem, jf. den internationale klassifikation af de offentlige 

udgifter efter formål (COFOG) og boks 2.6.  
TP

2
PT De offentlige udgifter til undervisning omfatter også universiteternes udgifter til forskning, jf. boks 2.4.
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Figur 2 T. T2a Figur 2.2b 
Vækst i 2007 i forhold til 2001 fordelt på 
udgiftsområder 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Anm.: Både det kollektive og individuelle forbrug 
fordelt på udgiftsområder. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Samlet set anvendes langt hovedparten af de samlede offentlige forbrugsudgifter til 
de tre borgernære områder: Sundhed (26 pct.), undervisning (23 pct.) og socialområ-
det (22 pct.), herunder særligt ældre og børn. Udviklingen på disse områder belyses 
derfor særskilt i afsnit 2.2 til 2.4.

De resterende offentlige forbrugsudgifter vedrører arbejdsmarkeds-, erhvervs- og 
trafikområdet mv. (7,0 pct.), skatte- og finansvæsen3, udenrigstjeneste mv. (6,6 pct.), 
forsvar (5,5 pct.) og politi, retsvæsen mv. (3,7 pct.). Derudover anvendes 6,1 pct. til 
øvrige formål, herunder til kultur, fritid og miljøbeskyttelse. Fordelingen af de offent-
lige forbrugsudgifter på udgiftsområder er baseret på den internationale klassifikation 
af de offentlige udgifter efter formål, jf. også boks 2.1.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Skatte og finansvæsen omfatter blandt andet Finansministeriet og Skatteministeriet, herunder også SKAT.  
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Boks 2.1  
Opgørelse af de offentlige forbrugsudgifter på udgiftsområder 

 
Opgørelsen af de offentlige forbrugsudgifter på udgiftsområder i Budgetredegørelse 2007 er baseret 
på Danmarks Statistiks funktionelle fordeling af de offentlige udgifter inden for offentlig forvaltning 
og service.4 Fordelingen på udgiftsområder er baseret på en international klassifikation af de offentli-
ge udgifter efter formål (den såkaldte COFOG-opdeling).    
 
Danmarks Statistiks afgrænsning af Offentlig forvaltning og service omfatter udover stat, am-
ter/regioner og kommuner blandt andet Folkekirken, en række selvejende offentlige institutioner og 
A-kasser. 
 
Belysningen af de offentlige udgifter i Budgetredegørelse 2007 adskiller sig dermed fra de tidligere 
Budgetredegørelser, idet Danmarks Statistiks opgørelse erstatter Finansministeriets udgiftsdatabase 
som grundlag for udgiftsanalyser. Finansministeriet udgiftsdatabase er omlagt, således at databasen 
kun omfatter de statslige udgifter. Dette skal blandt andet ses i lyset af den statslige omkostningsre-
form, som medfører omkostningsbaserede statslige udgifter, mens de kommunale udgifter fortsat er 
udgiftsbaserede. 
 
Til belysning af udgiftsudviklingen på et mere detaljeret niveau benyttes desuden nettodriftsudgif-
terne til service ifølge det kommunale regnskabssystem. De kommunale nettodriftsudgifter til ser-
vice afgrænses ikke helt som det offentlige forbrug, ligesom belysningen i faste priser for disse udgif-
ter tager afsæt i det kommunale pris- og lønindeks, der afviger fra pris- og lønindekset for det offent-
lige forbrug. Nettodriftsudgifterne til service er fx. anvendt til belysning af de kommunale udgifter til 
folkeskolen i afsnit 2.2.  
 
Nettodriftsudgifterne til service afspejler ikke de kommunale aktiviteter, der finansieres ved statslige 
puljer mv.  I modsætning hertil registreres de offentlige udgifter i Danmarks Statistiks opgørelse af 
det offentlige forbrug der, hvor de betales uafhængigt af, hvordan de er finansieret.  
 
Danmarks Statistik har medio maj 2007 offentliggjort kommunale regnskabstal for 2006. Regnskabs-
tallene er forbundet med nogen usikkerhed, og de er ikke endeligt konsolideret på udgiftsområder, 
herunder blandt andet på ældreområdet, inden offentliggørelsen af Budgetredegørelsen 2007. Der-
for er regnskabstallene for nettodriftsudgifterne til service i 2006 ikke inddraget.  
 

De offentlige forbrugsudgifters fordeling på sektorer  
Knap halvdelen de offentlige forbrugsudgifter afholdes i kommunerne, jf. figur 2.3a og 
2.3b. Målt i 2007-priser blev der afholdt udgifter i kommunerne for godt 194 mia. kr. 
i 2006, mens amternes samlede forbrugsudgifter, som primært vedrører sundhed, be-
løb sig til godt 116 mia. kr. De statslige forbrugsudgifter opgjort i 2007-priser ud-
gjorde godt 115 mia. kr. i 2006, og derudover var der forbrugsudgifter i A-kasser mv. 
på ca. 3 mia. kr. i 2006.     

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 I forhold til de offentliggjorte tal for fordelingen af de offentlige forbrugsudgifter på udgiftsområder er der efter 
aftale med Danmarks Statistik foretaget en korrektion på henholdsvis 2 mia. kr. og 3 mia. kr. i 2004 og 2005. Beløbe-
ne flyttes fra ældre under socialområdet til sundhedsområdet. Korrektionerne er afledt af problemer med konterin-
gen af forbrugsudgifter til plejehjem på den kommunale kontoplan, jf. også afsnit 2.4. Danmarks Statistiks kommende 
opgørelse forventes at afspejle korrektionerne. 
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Figur 2.3a Figur 2.3b 
Det offentlige forbrug i 2006 fordelt på 
sektorer 

Det offentlige forbrug i 2007 fordelt på 
sektorer 

Amter        
116 mia. kr.

Stat              
115 mia. kr.

Kommuner 
194 mia. kr.

Sociale kasser og 
fonde 3 mia. kr.

 

 

Regioner        
95 mia. kr.

Stat              
129 mia. kr.

Kommuner 
207 mia. kr.

Sociale kasser og 
fonde 3 mia. kr.

 

Kilde: Danmarks Statistik. 
    

Anm.:  Sektorfordelingen af de offentlige udgifter 
er ikke sammenlignelig i 2006 og 2007 som 
følge af kommunalreformen, jf. boks 2.2.

Kilde: Danmarks Statistik. 

I 2007 ventes det, at kommunerne afholder udgifter for ca. 207 mia. kr., mens de 
samlede forbrugsudgifter i stat og regioner ventes at udgøre henholdsvis godt 129 
mia. kr. og knap 95 mia. kr. Dertil kommer forbrugsudgifter i A-kasser mv. på godt 3 
mia. kr. Som følge af kommunalreformen og finansieringsreformen, der blandt andet 
har medført, at flere af amternes tidligere opgaver nu varetages af kommunerne og 
staten, kan sektorfordelingen af de offentlige udgifter ikke sammenlignes i 2006 og 
2007, jf. boks 2.2.
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Boks 2.2 
Kommunalreform og finansieringsreform 

 
Kommunalreformen og finansieringsreformen indebærer en betydelig omlægning af den kommuna-
le sektor. Amterne er pr. 1. januar 2007 nedlagt, og opgaverne er overflyttet til både regionerne, 
kommunerne og staten, jf. figur a. 
 
Udgifterne til de amtskommunale opgaver er opgjort til knap 106 mia. kr. i 2006 i det kommunale 
budgetsystem. Heraf overflyttes knap 79 mia. kr.  til regionale opgaveområder (sundhed, regional 
udvikling og visse opgaver på socialområdet). Til kommunerne er der overflyttet opgaver for ca. 15 
mia. kr. (eksklusive finansieringsbidrag vedrørende sundhed og regional udvikling), mens opgaveom-
råder for 12 mia. kr. er overgået til staten. 
 

Figur a 
Fordelingen af de amtskommunale serviceudgifter på sektorer 

Stat Regioner Kommuner

78,8 mia. kr.

14,9 mia. kr. 12,0 mia. kr.

 
 
Anm.: Skønnet 2006-udgiftsniveau opgjort i 2007-priser i forbindelse med aftalerne om den regionale og kom-

munale økonomi for 2007 samt FFL07. Inklusive løft af sundhedsområdet på 1,6 mia. kr. i 2006 samt 
skøn for udgifterne til medicintilskud i 2006. Eksklusive udgifter til tjenestemandspensioner. Udgiftsfor-
delingen er baseret på den udførende sektor. Figuren afspejler dermed fx. ikke kommunernes finansie-
ringsbidrag til de regionale opgaver på i alt 15,6 mia. kr. 

 

Fra 2001 til 2006 har realvæksten i de offentlige udgifter primært fundet sted i amter 
og kommuner, jf. figur 2.4a, mens staten samlet set har haft et omtrent uændret for-
brug i perioden. Målt i faste priser er amternes udgifter øget med godt 12 pct. fra 
2001 til 2006 svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate på godt 2 pct. Væksten 
kan primært henføres til sundhedsvæsenet, som vedrører størstedelen af de samlede 
amtskommunale udgifter. 
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Figur 2.4a Figur 2.4b 
Det offentlige forbrug fordelt på sektorer, 
2001-2006 

Det offentlige forbrug fordelt på sektorer  
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Anm.:  Som følge af kommunalreformen er skatte- 
og inddrivelsesopgaverne samlet i staten fra 
1. november 2005, hvilket indebærer, at 
2005 og 2006 ikke er fuldt sammenlignelige 
med tidligere år.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

De primærkommunale udgifter er i samme periode vokset med godt 9 pct. målt i fa-
ste priser, hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på 1½ pct. Udgiftsvæksten i 
primærkommunerne kan blandt andet henføres til folkeskolen, pleje af ældre og han-
dicappede samt daginstitutionsområdet. Målt i pct. af BNP er det kommunale for-
brug i perioden omtrent konstant, jf. figur 2.4b.

Udgiftsvæksten i kommuner og amter er i vidt omfang finansieret af statslige bloktil-
skud, jf. boks 2.3.

De omtrent uændrede statslige udgifter siden 2001 dækker over øgede udgifter til po-
liti og retsvæsen samt til undervisning, herunder særligt til de videregående uddannel-
ser inkl. universiteternes forskning og lavere udgifter til blandt andet erhvervs- og 
transportområdet, jf. også afsnit 2.5.
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Boks 2.3 
Finansiering af kommunale udgifter  

 
Kommunernes og amternes/regionernes udgifter finansieres i betydeligt omfang af statslige bloktil-
skud. Bloktilskuddene til kommuner og amter/regioner fastsættes hvert år således, at der er balance 
mellem kommunernes og amternes/regionernes indtægter og udgifter.  
 
I 2007 udgør de aftalte bloktilskud til kommunerne og regioner samlet set ca. 132 mia. kr., mens 
bloktilskuddet i 2006 udgjorde ca. 64¾ mia. kr. Den markante forøgelse af bloktilskuddet fra 2006 til 
2007 skal ses i sammenhæng med overgangen til den nye kommunale struktur og finansieringsre-
formen for kommunerne fra 1. januar 2007, jf. boks 2.2. 
 
Regionernes udgifter til sundhed og regional udvikling finansieres hovedsagligt af statsligt bloktil-
skud. Derudover modtager regionerne finansiering til udgifterne fra kommunale bidrag og et stats-
ligt aktivitetsafhængigt tilskud.  
 
Kommunerne kompenseres fuldt ud for virkningen af skattestoppet. Det statslige balancetilskud til-
passes således, at der opnås ligevægt mellem de aftalte udgifter og indtægter i kommuner og am-
ter/regioner. Hvis der med det aftalte udgiftsniveau og skønnede skatteindtægter under skattestop-
pet er et udestående finansieringsbehov i kommunerne, dækkes det således fuldt ud af et større 
statsligt balancetilskud. For 2007 udgør det aftalte balancetilskud 8,9 mia. kr., jf. figur a. 
 
Det er også staten, som bærer risikoen for konjunkturbetingede udsving i den kommunale økonomi. 
Kommuner og regioner modtager således fuld kompensation for konjunkturelt betingede merudgif-
ter til overførselsindkomster og mindreindtægter fra skatterne. 
 

Figur a 
Staten ”betaler” skattestoppet 

Udgifter Finansiering

Aftalt vækst

Statsligt blok-
tilskud: 40,4 mia. kr. 

Aftalte udgifter 
ved uændret 
aktivitets- og 
serviceniveau

Kommunale
skatter mv.

Statsligt balance-
tilskud: 8,9 mia. kr.

 

Anm.:   Figuren afspejler ikke de faktiske størrelsesforhold inden for udgifter og finansiering, men er blot illustra-
tive. 
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2.2 Det offentlige forbrug på undervisningsområdet  
Godt 23 pct. af de samlede offentlige forbrugsudgifter anvendes til undervisnings-
området. I 2007 tilføres undervisningsområdet godt 101 mia. kr., jf. figur 2.5a., hvilket 
er 8¾ mia. kr. mere end i 2001 målt i 2007-priser. Opgjort i faste priser er udgifterne 
til undervisning således øget med godt 9½ pct., jf. figur 2.5b. Det svarende til en gen-
nemsnitlig årlig vækst på godt 1½ pct. i perioden.  

Figur 2.5a Figur 2.5b 
Det offentlige forbrug på  
undervisningsområdet, 2001-2007 

Væksten i det offentlige forbrug på  
undervisningsområdet, 2001-2007 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Anm.: Væksten i 2004 skal ses i sammenhæng med 
lav vækst i 2003.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

På undervisningsområdet vedrører den største udgiftspost grundskolen (folkeskolen 
mv.), som udgør godt halvdelen af de samlede offentlige undervisningsudgifter, jf.
figur 2.6a. Derudover udgør udgifterne til ungdomsuddannelser og de videregående 
uddannelser hver knap 20 pct. af de samlede forbrugsudgifter til undervisning, mens 
de resterende knap 10 pct. udgøres af voksenuddannelse, folkeoplysning og lignende. 
Udgifterne til de videregående uddannelser omfatter også forskning på universiteter-
ne, jf. også boks 2.4.

Boks 2.4 
De offentlige udgifter til forskning 

 
De offentlige udgifter til undervisning på de videregående uddannelser omfatter på nuværende tids-
punkt også universiteternes udgifter til forskning generelt. Danmarks Statistik har oplyst, at man ar-
bejder på at fordele udgifterne til forskning på de udgiftsområder, som forskningen vedrører i over-
ensstemmelse med den internationale klassifikation af de offentlige udgifter efter formål (COFOG).   
 
Eksempelvis bør udgifter til forskning på det sundhedsvidenskabelige fakultet ifølge klassifikationen 
henføres til sundhedsområdet, mens udgifter til forskning i undervisningsmetoder o. lign. bør henfø-
res til undervisningsområdet. 
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Figur 2 T. T6a Figur 2.6b 
Det offentlige forbrug på  
undervisningsområdet fordelt på formål, 
2007  

Det offentlige forbrug på  
undervisningsområdet fordelt på sektorer, 
2007 

Ungdomsuddannelser 
18,4 pct.

Øvrige udgifter 
8,5 pct.

Videregående uddannelser  
19,8 pct.

Grundskole 
53,3 pct.

 

 

Stat              
49,5 pct.

Kommuner  
50,4 pct.

Regioner              
0,1 pct.

 

Anm: Det offentlige forbrug på de videregående 
uddannelser omfatter også universiteternes 
forskning.

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I 2007 afholder staten og kommunerne hver ca. halvdelen af udgifterne til undervis-
ningsområdet, jf. figur 2.6b. Regionernes marginale andel afspejler undervisnings-
udgifter i forbindelse med regional udvikling. Sektorfordelingen dækker over, at fol-
keskoleudgifterne, som udgør størstedelen af udgifterne til grundskolen, afholdes af 
kommunerne, mens udgifterne til ungdomsuddannelserne og de videregående ud-
dannelser afholdes i statsligt regi. Dertil kommer, at de offentlige forbrugsudgifter til 
de frie grundskoler, efterskoler og ungdomsskoler samt private gymnasier m.fl. hen-
føres til den statslige sektor. Før 2007 blev udgifterne til gymnasierne afholdt af am-
terne, men som led i kommunalreformen er de overgået til selvejende institutioner på 
det statslige område.

De kommunale nettodriftsudgifter til folkeskolen er fra 2001 steget med ca. 2¼ mia. 
kr. til knap 35 mia. kr. i 2005, jf. figur 2.7a. I samme periode er elevtallet steget med 
knap 35.000. Udgifterne pr. elev har dermed været omtrent konstant igennem perio-
den.

Siden 2001 er der på folkeskoleområdet gennemført en folkeskolereform, som blandt 
andet har indført bindende trinmål for fagene, øget timeantallet i blandt andet dansk 
og matematik for de yngste og udvidet undervisningen i idræt, engelsk og fysik/kemi. 
Endvidere er efteruddannelse af lærere samt skoleledere styrket, og der er gennem-
ført en reform af læreruddannelsen. Derudover er der indført en national handlings-
plan for læsning, styrket evaluering og flere timer i dansk og historie.  
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Figur 2 T. T7a Figur 2.7b 
Kommunale nettodriftsudgifter til  
folkeskolen, 2001-2005 
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Anm.:  Folkeskoleområdet omfatter funktion 3.01 
(folkeskoler), 3.07 (undervisning af børn 
med vidtgående handicap) og 3.08 (observa-
tionsskoler).

Kilde: De kommunale regnskaber, Danmarks 
 Statistik og egne beregninger. 

 
Anm.: Undersøgelsen omfatter folkeskoler, inkl. 

specialskole. 
Kilde: UNI-C Statistik & Analyse. 

På folkeskoleområdet er der desuden brugt flere ressourcer til IT. Således råder hver 
folkeskole i 2006 i gennemsnit over 70 computere til undervisningsbrug, mens det 
gennemsnitlige antal af computere pr. folkeskole i 2002 var 48 computere, jf. figur 
2.7b. Det svarer til en stigning på 46 pct. Ligeledes er antallet af elever pr. computere 
mindsket fra godt 7 elever i 2002 til 5 elever i 2006.  

I 2007 vælger færre unge 10. klasse efter 9. klasse, mens flere vælger en ungdomsud-
dannelse end i 2001, jf. figur 2.8a. Det er således lidt under halvdelen af eleverne i 9. 
klasse, som fortsætter i 10. klasse. Derimod er andelen af elever, der vælger en gym-
nasial uddannelse, i samme periode steget fra 25 pct. til 33 pct. For eleverne i 10. 
klasse vælger også flere en gymnasial uddannelse, mens færre vælger en erhvervsud-
dannelse.
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Figur 2 T. T8a Figur 2.8b 
Fordelingen af 9. og 10. klassers valg af 
ungdomsuddannelse, 2001, 2005 og 20075 
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Anm.:  Andet omfatter social- og sundhedsuddan-
 nelser, EGU, øvrige uddannelser og ikke i 
 uddannelse. 
Kilde:  UNI-C Statistik & Analyse. 

 
Kilde:  UNI-C Statistik & Analyse.  

I 2005 fuldførte mere end 106.000 studerende en kompetencegivende uddannelseTP

6
PT, jf. 

figur 2.8b. Sammenlignet med 2001 fuldførte knap 6.000 flere studerende en mellem-
lang eller lang videregående uddannelse i 2005. Dertil kommer godt 2.000 flere, der 
fuldførte en gymnasial uddannelse.  

Omvendt fuldførte godt 9.000 færre elever en erhvervsfaglig uddannelse i 2005 end i 
2001. Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med et øget frafald fra uddannel-
serne og den demografiske udvikling.7 Med udmøntningen af globaliseringspuljen er 
der afsat 150 mio. kr. i 2007 og 300 mio. kr. årligt i 2008 og frem til et kvalitetsløft på 
erhvervsuddannelserne, heraf er der afsat ca. 35 mio. kr. årligt i 2007-2009 til en styr-
kelse af skolernes praktikpladsopsøgende arbejde samt vejledning af elever på er-
hvervsuddannelserne.

2.3 Det offentlige forbrug på sundhedsområdet 
Mere end 25 pct. af de samlede offentlige forbrugsudgifter anvendes til sundhedsom-
rådet. T

8
T I 2007 tilføres sundhedsområdet godt 112 mia. kr., jf. figur 2.9a. Det er 14¾ 

mia. kr. mere end i 2001 målt i 2007-priser. Opgjort i faste priser er udgifterne til 
sundhed således øget med 15¼ pct., jf. figur 2.9b., svarende til en gennemsnitlig årlig 
vækst på knap 2½ pct. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Offentliggjort primo april 2007 baseret på tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2007. 
TP

6
PT Elever, der fuldfører grundskolen, men ikke en kompetencegivende almen uddannelse er ikke medtaget i opgørel-

sen.     
7 Den demografiske udvikling er for eleverne på de erhvervsfaglige uddannelser forskudt i forhold til de øvrige ung-
domsuddannelser, hvor eleverne typisk er nogle år yngre end på de erhvervsfaglige uddannelser. 
TP

8
PT Udgifter til sundhed omfatter også udgifter til plejehjem o. lign., mens udgifter til hjemmehjælp henføres til social-

området, jf. den internationale klassifikation af de offentlige udgifter efter formål (COFOG). En nærmere beskrivelse 
af fordelingen af de offentlige udgifter til ældrepleje mv. fremgår af boks 2.6. 
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Figur 2.9a Figur 2.9b 
Det offentlige forbrug på  
sundhedsområdet, 2001-2007 

Udviklingen i det offentlige forbrug på 
sundhedsområdet, 2001-2007 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Langt hovedparten af de offentlige forbrugsudgifter til sundhed kan henføres til ho-
spitalstjenester, herunder primært sygehusene. I 2007 vedrører knap 72 pct. af de 
samlede offentlige forbrugsudgifter til sundhed hospitalstjenester, mens 16 pct. ud-
gøres af udgifter til ambulante behandlinger, jf. figur 2.10a. De resterede udgifter om-
fatter hovedsagelig sygesikringsudgifter, herunder tilskud til medicinske produkter og 
øvrige sundhedsrelaterede udgifter. 

Figur 2 T. T10a Figur 2.10b 
Det offentlige forbrug på  
sundheds-området fordelt på områder, 
2007 

Det offentlige forbrug på  
sundheds-området fordelt på sektorer, 
2007 

Hospitalstjenester 
71,8 pct.

Øvrige udgifter 
4,6 pct.

Ambulant behandling 
16,0 pct.

Medicinske produkter mv.
(sygesikringsydelser)           
7,7 pct.        

 

 

Kommuner 
22,1 pct. 

Regioner  
76,7 pct.

Stat       
1,1 pct.

 

Anm.:  De offentlige forbrugsudgifter til sundhed 
 omfatter også udgifter til plejehjem, jf. også 
 boks 2.6.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 



  Kapitel 2. Det offentlige forbrug og den offentlige beskæftigelse, 2001-2007

 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 39

I 2007 afholder regionerne knap 77 pct. af de samlede offentlige forbrugsudgifter til 
sundhed, mens kommunernes andel udgør ca. 22 pct.9, jf. figur 2.10b. Fra 2007 har 
regionerne blandt andet ansvaret for driften af sygehusene, det psykiatriske område, 
de praktiserende læger samt sygesikringen, mens kommunerne varetager det sund-
hedsfremmende arbejde samt genoptræning. Derudover dækker de kommunale ud-
gifter også over udgifter til blandt andet plejehjem og den kommunale børnetandple-
je. Staten afholder kun få udgifter til sundhed, som blandt andet omfatter udgifter til 
forskning inden for sundhedsområdet. TP

10
PT

Figur 2.11a Figur 2.11b 
Udviklingen i antal læger og sygeplejersker 
ansat ved offentlige sygehuse, 2001-2005  

Udviklingen i gennemsnitlig ventetid for 
18 behandlinger, 2002-2006 
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Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
www.sundhedsdata.sst.dk. 

 
Anm.: Opgørelsen af ventetid viser den forventede 
 gennemsnitlige ventetid. 
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 

www.sundhedsdata.sst.dk. 

Der var i 2005 ansat knap 1.200 flere læger og 1.300 flere sygeplejersker end i 2001, 
jf. figur 2.11a. Dette har bidraget til at øge aktiviteten og sænket ventetiderne i sund-
hedsvæsnet, jf. figur 2.11b. Ventetiderne for 18 vigtige behandlinger11 er reduceret fra 
knap 27 uger i 2002 til knap 21 uger i 2006. Det svarer til en reduktion på godt 20 
pct.

I 2005 blev der gennemført 569.000 operationer, jf. figur 2.12a, eller knap 100.000 fle-
re end i 2001. Samtidig blev knap 2,2 mio. borgere behandlet på sygehusene i 2005, 
jf. figur 2.12b, hvilket er ca. 168.000 flere end i 2001.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Det er dog staten og kommunerne, der finansierer regionernes udgifter, herunder også sundhedsudgifterne. 
TP

10
PT Udgifterne til forskning på universiteterne indgår dog i udgifterne til undervisning.  

11 De 18 behandlinger omfatter brok, diskusprolaps, fjernelse af livmoder, fjernelse af mandler, galdesten, grå stær, 
kunstig hofte, kunstigt knæ, meniskoperationer, nedsunken livmoder, nyresten (knusning), nyresten (operation), pro-
stata, rekonstruktion af ledbånd i knæ, sterilisation (kvinder), sterilisation (mænd), udlevering af høreapparater (au-
diologi) og åreknuder.  
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Figur 2.12a Figur 2.12b  
Udviklingen i antal operationer, 2001-2005 Udviklingen i antal behandlede borgere, 

2001-2005 
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Anm.:  Antal operationer omfatter ikke operationer 
foretaget på skadestuer.  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

 
Anm.:  Behandlede borgere omfatter både kirurg- 
 isk og medicinsk behandlede borgere. 
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

2.4 Det offentlige forbrug på socialområdet 
Ca. 22 pct. af de samlede offentlige forbrugsudgifter anvendes på det sociale område, 
der blandt andet omfatter pleje af ældre og handicappede samt daginstitutionsområ-
det, jf. boks 2.5. I 2007 anvendes der på socialområdet i alt ca. 95 mia. kr., jf. figur 
2.13a. Det er 9¼ mia. kr. mere end i 2001 opgjort i 2007-priser. I faste priser er ud-
gifterne til socialområdet således øget med godt 10½ pct. i perioden, jf. figur 2.13b.
Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 1¾ pct.

Figur 2 T. T13a Figur 2.13b 
Det offentlige forbrug på socialområdet, 
2001-2007 

Væksten i det offentlige forbrug på  
socialområdet, 2001-2007 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.  
 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger.  

Udviklingen i de offentlige forbrugsudgifter til socialområdet dækker over nogle 
modsatrettede bevægelser. Siden 2003 er udgifterne til indkvartering af flygtninge og 
integration af udlændinge faldet betragtelig, hvilket skal ses i sammenhæng med et 
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betydeligt fald i antallet af flygtninge og indvandrere. I modsat retning trækker øgede 
kommunale udgifter til ældre, handicappede og børn.  

Boks 2.5 
De offentlige udgifter på socialområdet 

 
Udgifter til socialområdet omfatter typisk udgifter til ældrepleje, handicappede, udsatte børn og un-
ge samt udsatte voksne – og benævnes også udgifter til social service. Dertil kommer de offentlige 
udgifter til overførsler på det sociale område, herunder folkepension, førtidspension, boligydelse og 
boligsikring mv.   
 
I Budgetredegørelsen 2007 benyttes Danmarks Statistiks afgrænsning af forbrugsudgifterne til soci-
alområdet (social beskyttelse), som er baseret på den internationale klassifikation af offentlige udgif-
ter efter formål (COFOG). Dette medfører en bredere afgrænsning af socialområdet, som også omfat-
ter udgifter til børn og familier, herunder særligt daginstitutioner og SFO’er, til integrationsindsatsen 
samt til forskning og udvikling på socialområdet. Denne afgrænsning af udgifterne til socialområdet 
omfatter dog ikke udgifter til plejehjem, som er grupperet under sundhedsudgifter, jf. også boks 2.6.   
 

På socialområdet kan godt 40 pct. af forbrugsudgifterne i 2007 henføres til børn og 
familier, herunder særligt udgifter til daginstitutioner, SFO’er samt til plejefamilier 
mv., jf. figur 2.14a. Ældrepleje og pleje af handicappede med flere udgør hver ca. 20 
pct. af udgifterne, mens de resterende udgifter vedrører andre sociale formål, herun-
der integrationsindsatsen.     
 

Figur 2 T. T14a Figur 2.14b 
Det offentlige forbrug på socialområdet 
fordelt på områder, 2007 

Det offentlige forbrug på socialområdet 
fordelt på sektorer, 2007 
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3,3 pct.

Ældre          
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Stat                
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Regioner             
5,4 pct.

A-kasser mv.     
3,4 pct.

 

Anm.:  Arbejdsløshed omfatter A-kassernes udgifter 
 til administration på dagpengeområdet mv. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 

I 2007 afholdes knap 90 pct. af udgifterne til socialområdet i kommunerne, jf. figur 
2.14b., hvilket skal ses i sammenhæng med, at kommunerne har ansvaret for blandt 
andet daginstitutionsområdet og ældreplejen. Regionerne afholder godt 5 pct. af ud-
gifterne på socialområdet, der primært dækker over udgifter til institutioner for voks-
ne handicappede og botilbud mv. Staten står kun for en begrænset andel af socialud-
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gifterne på godt 3 pct., mens A-kassernes administration på dagpengeområdet mv. 
tegner sig for godt 3 pct. af de sociale udgifter.    
 
Børn  
Siden 2001 er der gennemført en række initiativer, der giver mulighed for frit valg 
samt fleksible og individuelle løsninger. Der er blandt andet indført en landsdækken-
de pasningsgaranti for børn i alderen ½ år og indtil skolestart. Derudover er den 
maksimale forældrebetalingsandel til dagtilbud reduceret fra 33 pct. til 25 pct., og der 
er indført en længere og mere fleksibel barselorlov.  

Derudover er der i perioden 2006-2009 afsat i alt 2 mia. kr. til bedre kvalitet i dagtil-
bud. Midlerne anvendes blandt andet til forskning i indsatsen for socialt udsatte børn 
samt screening af eksisterende viden herom, udarbejdelse af børnemiljøvurderinger,
indsatser for at bryde negativ social arv, opkvalificering af dagtilbudspersonale, øget 
pædagogisk indsats samt sprogvurdering og -opfølgning. 

I 2005 udgør de samlede kommunale nettodriftsudgifter til dagtilbud og skolefritids-
ordninger (SFO) godt 28½ mia. kr. i 2007-priser. Dertil kommer forældrebetaling på 
knap 7¾ mia. kr. ekskl. tilskud til friplads mv. De samlede udgifter til dagtilbud og 
SFO udgjorde således ca. 36¼ mia. kr. i 2005. Opgjort i faste priser har de samlede 
offentlige udgifter været stort set konstante i perioden 2001-2005, jf. figur 2.15a.

Nedsættelsen af forældrebetaling for de 0-2-årige i 2006 indebærer en stigning i de 
offentlige udgifter på godt ½ mia. kr. Fra 2007 er forældrebetalingen nedsat for hele 
aldersgruppen op til skolestart, hvilket indebærer øgede offentlige udgifter på godt 1 
mia. kr. årligt fra 2007 og frem.   
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Figur 2 T. T15a Figur 2.15b 
Udgifter til dagtilbud, SFO og klubber mv.,  
2001-2005 

Udviklingen i enhedsudgifterne til  
dagtilbud mv., 2001-2006 
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Anm.:  Forældrebetalingen er ekskl. fripladstilskud 
mv. På grund af dataomlægninger mellem 
2003 og 2004 i Danmarks Statistiks res-
sourcetælling er tallene ikke fuldt sammen-
lignelige. Før 2004 foregik ressourcetællin-
gen i foråret, men det er nu ændret til ef-
teråret.

Kilde:  Kommunale regnskaber og egne beregnin-
ger. 

 
Anm.:  Oplysninger for 2006 er baseret på indberet-

ninger fra kommunerne. 
Kilde: Finansministeriet, Lovmodellen.

Udviklingen i udgifterne til dagtilbud og SFO skal ses i sammenhæng med et lavere 
antal små børn, og dermed også færre indskrevne små børn. Enhedsudgiften for en 
fuldtidsplads er således højere i 2006 end i 2001 for fire ud af fem typer af dagtilbud, 
jf. figur 2.15b.

Set under ét har den gennemsnitlige normering målt ved antal indskrevne børn pr. 
fuldtidsbeskæftiget pædagogisk personale i dagtilbudene været omtrent konstant i pe-
rioden 2001-2003 samt 2004-200512, jf. figur 2.16a.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Som følge af dataomlægninger mellem 2003 og 2004 i Danmarks Statistiks ressourcetælling er tallene ikke fuldt 
sammenlignelige i denne periode. Derudover eksisterer der ikke valide tal for Københavns kommune i 2004 og 2005.  
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Figur 2 T. T16a Figur 2.16b 
Indskrevne børn pr. fuldtidsansat,  
2001-2005 

Dækningsgrad på daginstitutionsområdet, 
2001-2006  
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Anm.:  Børn i amtskommunale institutioner ind-
går i opgørelsen, mens personalet i amts-
kommunale institutioner ikke er medreg-
net. Tal før og efter 2003 for antal ind-
skrevne børn er ikke fuldt ud sammenlig-
nelige, jf. figur 2.15a.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Anm.:   Tal før og efter 2003 for antal indskrevne 

børn er ikke fuldt ud sammenlignelige, jf. fi-
gur 2.15a.

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Andelen af børn ud af en årgang, der benytter de forskellige dagtilbud, dvs. dæk-
ningsgraden, er for de 0-9-årige øget siden 2001. Selvom antallet af små børn er re-
duceret, er dækningsgraden dog øget fra 2001 til 2006 for de 0-2-årige. For børn i 
børnehavealderen udgør dækningsgraden godt 96 pct. i 2006, mens dækningsgraden 
er noget lavere for de 6-9-årige og de 0-2-årige, hvor den udgør henholdsvis knap 84 
pct. og godt 63 pct., jf. figur 2.16b.
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Ældre 
På ældreområdet er der indført frit valg af leverandør af hjemmehjælp samt frit valg 
af plejehjem/plejebolig inden for og på tværs af kommunegrænser. Det øger service-
ydelsernes fleksibilitet og giver større selvbestemmelse. I 2005 udgjorde de kommu-
nale nettodriftsudgifter til ældreomsorg mere end 30 mia. kr.TP

13
PT målt i 2007-priser, jf. 

figur 2.17a. 

Figur 2 T. T17a Figur 2.17b 
Udgifter i ældreomsorgen, 2001-2005 Ansatte i ældreomsorgen, 2001-2006 
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Anm.:  Nettodriftsudgifter til ældreservice, som 
 også omfatter udgifter til plejehjem. 

Kilde:  Kommunale regnskaber og egne beregnin-
ger. 

 
Kilde:  Danmarks Statistiks sociale ressourceopgø-

 relse. 

Antallet af fuldtidsansatte i ældreomsorgen er steget fra godt 94.000 ansatte i 2001 til 
knap 102.000 i 2006, jf. figur 2.17b. Det svarer til en stigning på mere end 7.000 per-
soner. Stigningen dækker blandt andet over, at antallet af ansatte, der direkte leverer 
pleje og omsorg til de ældre, er øget med ca. 5.000 personer til godt 85.000 personer i 
2006.

Siden 2001 har antallet af modtagere af varig hjemmehjælp udgjort mere end 200.000 
personer, og der er i de senere år leveret mellem 1.000.000 og 1.150.000 hjemme-
hjælpstimer om ugen på landsplan, jf. figur 2.18a. Det svarer til godt 5 timer ugentligt 
pr. modtager.  

Ca. halvdelen af de ældre over 80 år og ca. 10 pct. af de 67-79-årige modtager hjem-
mehjælp. Samlet set er dækningsgraden ca. 25 pct. i Danmark. Til sammenligning 
opgøres dækningsgraden i 2003 til 20 pct. i Norge for de +65-årige, mens den i Fin-
land og Sverige er henholdsvis 11 pct. og 9 pct.14 Forskellen i dækningsgraden i Dan-
mark og Sverige skal formentlig ses i sammenhæng med en strammere svensk visita-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
TP

13
PT Denne opgørelse af serviceudgifter til ældreomsorgen adskiller sig fra Danmarks Statistiks opgørelse af det offent-

lige forbrug til ældrepleje. Opgørelsen beror på Socialministeriets afgrænsning og omfatter udgifter til fx praktisk 
hjælp og personlig pleje i eget hjem og udgifterne til praktisk hjælp og personlig pleje i fx plejehjem og plejeboliger, jf.
også boks 2.6.    
14 VFK (2005), Sådan gør andre lande (kapitel 7) samt Nielsen og Andersen (2006), Hjemmehjælp. Mellem myter og 
virkelighed. 
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tionspraksis, samt at der er en vis brugerbetaling i Sverige. Endvidere tyder det på, at 
hjemmehjælpen i Sverige er koncentreret omkring de svageste ældre, som har behov 
for et stort antal timer. 

Figur 2 T. T18a Figur 2.18b 
Modtagere af varig hjemmehjælp og  
leverede timer pr. uge, 2001-2006 

Antal pladser i plejeboliger og  
ældreboliger, 2001-2006 

170

180

190

200

210

01 02 03 04 05 06

900

1.000

1.100

1.200

Modtagere af varig hjemmehjælp
Leverede hjemmehjælpstimer pr. uge (h.akse)

1.000 modtagere 1.000 timer

 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

01 02 03 04 05 06

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Plejehjem Beskyttede boliger Ældreboliger

1.000 pladser 1.000 pladser

 

Anm.:  Til og med 2003 indsamledes oplysninger 
 om hjemmehjælp på visiterede timer, mens 
 der fra 2004 indsamles oplysninger om 
 leverede timer. 

Kilde:  Danmarks Statistik 

 
Anm.:  I 2006 omfatter ældreboliger kategorierne 

plejeboliger og almene ældreboliger (inkl. 
ustøttede lejeboliger).

Kilde:  Danmarks Statistik 

I 2006 var der godt 76.500 pleje- og ældreboliger i Danmark, jf. figur 2.18b. Dermed 
er antallet af pladser i ældreboliger, plejeboliger og plejehjem samlet set steget med 
godt 7.000 siden 2001. De eksisterende plejehjem er løbende blevet erstattet af mo-
derne ældreboliger, således at antallet af plejehjemspladser er reduceret til fordel for 
ældreboliger.  

Boks 2.6 
De offentlige udgifter til ældreservice mv.  

 
Ifølge den internationale klassifikation af offentlige udgifter efter formål, COFOG, omfatter offentlige 
udgifter til sundhed også udgifter til plejehjem og plejeboliger, mens de offentlige udgifter til blandt 
andet hjemmehjælp og lignende skal henføres til ældreområdet under socialområdet. Denne af-
grænsning skal ses i sammenhæng med, at der til disse plejeforanstaltninger er tilknyttet sundheds-
relaterede ydelser og behandlinger. Danmarks Statistik følger denne internationale klassifikation. 
 
Primærkilden til disse udgifter er de kommunale regnskaber, der afledt af den kommunale kontoplan 
ikke afspejler en særskilt opdeling af udgifterne til plejehjem/plejeboliger og udgifterne til hjemme-
hjælp o. lign. Det indebærer, at der er nogen usikkerhed forbundet med Danmarks Statistiks forde-
ling af de offentlige forbrugsudgifter til henholdsvis social- og sundhedsområdet.   
 
Med afsæt i de specifikke konti i de kommunale regnskaber afspejler Socialministeriets opgørelse af 
udgifter til ældreservice blandt andet praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem og udgifterne til 
praktisk hjælp og personlig pleje i fx. plejehjem og plejeboliger. 
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2.5 Det offentlige forbrug på de øvrige udgiftsområder 
Knap 30 pct. af de samlede offentlige forbrugsudgifter anvendes til en række øvrige 
udgiftsområder, herunder særligt arbejdsmarked, erhvervsforhold og trafik (30,5 mia. 
kr.), skatte- og finansvæsen, udenrigstjeneste mv. (28,7 mia. kr.), forsvar (23,9 mia. 
kr.), fritid, kultur og religion mv. (18,2 mia. kr.) og politi, retsvæsen mv. (15,9 mia. 
kr.), jf. figur 2.19a. I 2007 er de øvrige offentlige forbrugsudgifter budgetteret til godt 
125 mia. kr., hvilket er ca. 2 mia. kr. mere end i 2001 målt i faste priser. 

Figur 2 T. T19a  
Det offentlige forbrug på de øvrige udgiftsområder, 2007 
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erhverv, trafik 
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Forsvar
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Fritid, kultur, 
religion mv.
18,2 mia. kr.

 
Anm.:  Andre områder omfatter offentligt forbrug vedr. miljøbeskyttelse samt boliger og offentlige faciliteter. 
Kilde:  Danmarks Statistik. 
 

Siden 2001 har udgiftsvæksten målt i faste priser været størst i de offentlige for-
brugsudgifter til politi og retsvæsen mv., hvor udgifterne er øget med 18 pct. fra 
2001 til 2007 svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på godt 2¾ pct., jf. figur 2.20a.
Dette skal blandt andet ses i sammenhæng med øgede offentlige udgifter til politiet, 
herunder i forbindelse med terrorbekæmpelse samt IT-modernisering mv. Dertil 
kommer, at et af målene i flerårsaftalen for politiet 2004-2006 var ansættelsen af 
yderligere 450 betjente. I 2007 kan udgiftsvæksten primært henføres til øgede udgif-
ter i forbindelse med politireformen og terrorbekæmpelse samt politiets overgang til 
den statslige huslejeordning.15

                                                                                                                                                                                                                                                                        
15 Politiets huslejeudgifter stiger med ca. 70 mio. kr. om året som følge af overgangen til den statslige huslejeordning. 
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Figur 2.20a Figur 2.20b  
Udgiftsudviklingen på de øvrige områder, 
2001-2007 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Anm.:   Andre områder omfatter offentligt forbrug 
vedr. miljøbeskyttelse og lignende samt bo-
ligforhold og offentlige faciliteter. 

Kilde:   Danmarks Statistik og egne beregninger. 

På de øvrige udgiftsområder er de samlede offentlige forbrugsudgifter stort set 
uændret i perioden 2001-2007. De samlede offentlige forbrugsudgifter til fritid, kul-
tur og religion mv. samt til skatte-, finans- og udenrigstjeneste mv. er øget, mens for-
brugsudgifterne til forsvaret, arbejdsmarkeds- og erhvervsforhold samt trafikområdet 
er reduceret.  

2.6 Den offentlige beskæftigelse  
Siden 2001 er den offentlige beskæftigelse faldet med ca. 7.100 personer ifølge natio-
nalregnskabet, jf. figur 2.21a samt figur 2.21b. Denne udvikling skal dog ses i sammen-
hæng med udviklingen i antal aktiverede i offentlig virksomhedspraktik, der siden 
2001 er faldet med ca. 12.100 personer.  
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Figur 2.21a Figur 2.21b  
Udvikling i den offentlige beskæftigelse 
ifølge nationalregnskabet, 1995-2006 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I lyset af de betydelige udsving i virksomhedspraktikordningen afledt af aktiverings-
indsatsen giver det et mere reelt billede at opgøre den offentlige beskæftigelsesudvik-
ling eksklusive aktiverede i offentlig virksomhedspraktik.

Opgjort eksklusive aktiverede i virksomhedspraktik er den offentlige beskæftigelse 
vokset med ca. 5.000 personer siden 2001, jf. også tabel 5.2.

Tabel 2.1 
Ændring i den offentlige beskæftigelse i 1.000 personer 2001-2006 

 
  2001-

2002 
2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2001-
2006 

 

 Nationalregnskabet (NR) 
antal personer (ekskl. 
orlov) 9,2 -12,5 0,7 -2,9 -1,6 -7,1 

 

 - Personer i  
 virksomhedspraktik -2,6 -4,2 -3,3 -1,2 -0,9 -12,1 

 

 - NR ekskl. personer i  
 virksomheds-praktik 11,7 -8,3 4,0 -1,7 -0,7 5,0 

 

 ATP-statistikken,  
fuldtidspersoner1) 2)  8,1 0,8 0,6 -2,7 3,7 10,5 

 

 - Stat -0,4 -2,0 -2,7 0,3 3,6 -1,1  
 - Amter  2,7 -0,6 1,4 1,1 0,6 5,1  
 - Kommuner 5,8 3,3 1,9 -3,2 -1,4 6,4  
 - Sociale kasse og fonde 0,1 0,0 0,0 -0,9 0,8 0,1  
  

Anm.:  NR opgør ikke den offentlige beskæftigelse særskilt på stat, kommuner, amter og sociale kasser og 
 fonde. 
1) Fuldtidspersoner (min. 30 timer).  
2) Opgørelsen er ikke korrigeret for opgaveflytninger mellem sektorer. Sektorfordelingen afspejler over-

flytningen af ca. 5.000 årsværk på skatte- og inddrivelsesområdet fra kommunerne til staten pr. 1. no-
vember 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Beskæftigelsen i amter og kommuner er steget med i alt 11.500 fuldtidspersoner fra 
2001 til 2006 ifølge ATP-statistikken, mens den statslige beskæftigelse er reduceret 
med godt 1.000 fuldtidspersoner i samme periode. Den ATP-baserede beskæftigel-
sesindikator, der ikke omfatter aktiverede i offentlig virksomhedspraktik, viser såle-
des en samlet vækst i den offentlige beskæftigelse på 10.500 fuldtidspersoner fra 
2001 til 2006. Både ATP-indikatoren og nationalregnskabet (ekskl. aktiverede) afspej-
ler dermed en stigning i den offentlige beskæftigelse fra 2001 til 2006. 

Størstedelen af den offentlige beskæftigelse er beskæftiget med borgernær service in-
denfor social- og sundhedsområdet samt undervisning, jf. figur 2.22a.

Figur 2 T. T22a  
Sammensætningen af den offentlige beskæftigelse, 2006 

Sundhed
(15 pct.)

Undervisning
(23 pct.)

Socialområdet
(38 pct.)

Administration, forsvar, 
politi, retsvæsen mv.
(17 pct.)

Øvrige områder
(8 pct.)

 
Anm.:  Beskæftigelsen er opgjort ifølge arbejdstidsregnskabet (ATR) og er opgjort som beskæftigelse i ikke-

markedsmæssig produktion, hvilket i store træk omfatter den offentlige beskæftigelse. Øvrige områder 
omfatter blandt andet foreninger og forlystelser mv. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 
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Der er igangsat et arbejde med at etablere en ny offentlig beskæftigelsesstatistik base-
ret på de offentlige lønindberetninger, jf. boks 2.7. 

Boks 2.7 
Ny statistik for den offentlige beskæftigelse 

 
For at styrke statistikgrundlaget for den offentlige beskæftigelse er Danmarks Statistik i gang med at 
etablere en ny årlig og kvartalsvis beskæftigelsesstatistik for offentlig forvaltning og service. Beskæf-
tigelsesstatistikken tager afsæt i de offentlige lønindberetninger, og det tilstræbes, at kvartalsstatik-
ken kan offentliggøres før ATP-beskæftigelsesindikatoren, som offentliggøres ca. 55 dage efter ud-
gangen af et kvartal. 
 
Den nye offentlige beskæftigelsesstatistik vil blandt andet afspejle antal årsværk og job fordelt sekto-
rer, udgiftsområder16, køn, alder og geografi. Yderligere detaljeringsgrad som fx. stilling og arbejds-
funktion er under afklaring.  
 
Det forventes, at der foreligger tal for den nye offentlige beskæftigelsesstatistik for perioden 2002-
2006 ultimo 2007.      
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 Afgrænset som den internationale klassifikation af offentlige udgifter efter formål, COFOG-gruppering. 





  Kapitel 3. Det offentlige forbrug

 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 53

3. Det offentlige forbrug 

3.1 Indledning 
Det offentlige stiller en række ydelser til rådighed for borgerne gratis eller med en 
begrænset egenbetaling. Det offentlige forbrug er den del af udgifterne til at produ-
cere disse ydelser, der finansieres over skatterne.  

I 2007 skønnes de offentlige forbrugsudgifter at udgøre knap 435 mia. kr. eller godt 
25 pct. af BNP. Det offentlige forbrug har udgjort en nogenlunde konstant andel af 
samfundsøkonomien siden midten af 1980’erne. 

Omkring  af de offentlige forbrugsudgifter anvendes på de borgernære velfærds-
områder, jf. figur 3.1a. Det omfatter bl.a. pleje af ældre og handicappede, børnepas-
ning i dagtilbud, sygesikringen, drift af sygehusene samt folkeskoler, gymnasier og 
videregående uddannelser. Den sidste tredjedel af de offentlige forbrugsudgifter an-
vendes til offentlig administration, politi, forsvar mv.  

Figur 3.1a Figur 3.1b 
Det offentlige forbrug fordelt på  
udgiftsområder, 2007 

Det offentlige forbrug fordelt på lønsum 
og varekøb mv., 2007 

Sundhed
(25,9 pct.)

Undervisning
(23,3 pct.)

Socialområdet
(22,0 pct.)

Administration, 
politi, forsvar mv.
(28,9 pct.)

 

 

Lønsum
(66 pct.)

Nettokøb af varer og 
tjenester mv.
(34 pct.)

 

Anm.:  Nettokøb af varer og tjenesteydelser mv. omfatter køb og salg af varer og tjenesteydelser, afskrivninger, soci-
ale ydelser i naturalier samt andre produktionsskatter (netto), jf. afsnit 3.5. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Det offentlige forbrug omfatter primært lønudgifter til de offentligt ansatte samt de 
offentlige institutioners køb af varer og tjenesteydelser. Lønudgifterne til sygeplejer-
sker, folkeskolelærere, politibetjente osv. udgør ca.  af de offentlige forbrugsudgif-
ter, mens det offentliges nettokøb af varer og tjenesteydelser mv. udgør ca.  af de 
offentlige forbrugsudgifter, jf. figur 3.1b og afsnit 3.5.

De offentlige forbrugsudgifter afholdes navnlig i kommunerne og amterne/regioner-
ne, der varetager hovedparten af de borgernære opgaver. I 2007 afholder kommu-
nerne og regionerne ca. 70 pct. af de samlede offentlige forbrugsudgifter. En del af 
udgifterne i kommunerne og regionerne finansierer staten over bloktilskuddet. 
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De offentlige forbrugsudgifter er et udtryk for, hvad det koster at producere de skat-
tefinansierede serviceydelser, jf. afsnit 3.2. De offentlige forbrugsudgifter måler imid-
lertid ikke værdien af de offentlige serviceydelser for brugerne. Opgørelsen tager så-
ledes ikke hensyn til, om ressourcerne anvendes effektivt. Offentlige serviceforbed-
ringer som følge af fx en omorganisering af arbejdet eller anvendelse af ny teknologi 
måles dermed ikke som et større offentligt forbrug.  

Det offentlige og private forbrug opgjort i løbende priser angiver, hvor mange penge 
der er brugt på henholdsvis skattefinansieret og privat finansieret forbrug. Opgjort i 
løbende priser er de offentlige og private forbrugsudgifter sammenlignelige. 

Opgjort i faste priser er væksten i det offentlige forbrug imidlertid ikke sammenligne-
lig med væksten i privatforbruget. Det skyldes grundlæggende, at forbedringer af den 
offentlige produktivitet ikke kan opgøres i nationalregnskabet og derfor ikke kan 
medregnes i realvæksten i det offentlige forbrug. Realvæksten i det offentlige forbrug 
måler således forøgelsen i de ”input”, der går til at producere de offentlige service-
ydelser (ansatte, varekøb mv.). 

For privatforbruget afspejler realvæksten derimod, at husholdningerne kan købe flere 
og bedre varer og tjenesteydelser som følge af den generelle produktivitetsfremgang i 
de virksomheder, der producerer de pågældende forbrugsgoder. 

Realvæksten i det offentlige forbrug afspejler således ikke, hvordan størrelsen af den 
offentlige sektor udvikler sig i forhold til samfundsøkonomien som helhed, eller om 
kvaliteten i den offentlige service følger med udviklingen i privatforbruget mv. 

Hovedparten af velfærdsydelserne finansieres via skatterne i Danmark, jf. afsnit 3.3.
Det skal blandt andet ses i sammenhæng med et hensyn til den økonomiske forde-
ling samt et ønske om at fremme bestemte typer af forbrug (fx uddannelse). I for-
hold til den økonomiske fordeling mv. er det imidlertid underordnet, om ydelserne 
produceres i den offentlige eller private sektor.  

Det offentlige forbrug steg markant mere end samfundsøkonomien som helhed op 
igennem 1960’erne og 1970’erne, men har siden midten af 1980’erne udgjort godt 25 
pct. af BNP, jf. afsnit 3.4. Danmark er det land i OECD med det største offentlige 
forbrug målt i forhold til BNP næstefter Sverige. Det skyldes primært, at det offent-
ligt finansierede forbrug af borgernære velfærdsydelser (individuelt offentligt for-
brug) er relativt højt i Danmark, især på social- og undervisningsområdet.  

De offentlige udgifter til indkøb af varer og tjenester har udgjort en stigende andel af 
de samlede offentlige forbrugsudgifter siden 1995, mens de offentlige udgifter til løn 
er faldet som andel af det samlede offentlige forbrug i perioden, jf. afsnit 3.6. Knap 
halvdelen af forøgelsen i varekøbets andel af det samlede offentlige forbrug siden 
1995 skyldes udviklingen på sygehusområdet blandt andet som følge af stigende me-
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dicinudgifter. Faldet i lønsummens andel af det samlede offentlige forbrug siden 
1995 skyldes primært udviklingen på forsvarsområdet i perioden 1995-2001.  

Boks 3.1 
De samlede offentlige udgifter 

 
De samlede offentlige udgifter udgjorde 821 mia. kr. eller ca. 50 pct. af BNP i 2006. Heraf udgjorde de 
offentlige forbrugsudgifter 418 mia. kr. eller godt halvdelen af de samlede udgifter, jf. figur a. Udgif-
terne til indkomstoverførsler udgjorde 255 mia. kr. eller knap  af de samlede offentlige udgifter, 
hvortil kommer udgifter til offentlige investeringer, subsidier, rentebetalinger og øvrige udgifter (i alt 
148 mia. kr.). 
 
Figur a Figur b 
De samlede offentlige udgifter, 2006 De samlede offentlige udgifter i pct. af BNP, 

1971-2006 

Investeringer,     
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Anm.: Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige forbrug, 
til indtægterne, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i figuren. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Mens det offentlige forbrug har udgjort en nogenlunde konstant andel af BNP siden midten af 
1980’erne, er de samlede offentlige udgifters andel af BNP faldet med 7 pct.-enheder i perioden som 
følge af faldende renteudgifter, jf. figur b. 
 
De offentlige forbrugsudgifter dækker primært over lønudgifter til offentligt ansatte samt indkøbet 
af varer og tjenesteydelser, der medgår i produktion af de skattefinansierede serviceydelser inden for 
offentlig forvaltning og service.  Danmarks Statistiks afgrænsning af offentlig forvaltning og service i 
nationalregnskabet omfatter navnlig staten, amterne/regionerne og kommunerne samt Folkekirken, 
selvejende offentlige institutioner og A-kasserne.   
 
I offentlig forvaltning og service indgår alene de overvejende skattefinansierede offentlige institutio-
ner. Offentlige selskaber og institutioner, der overvejende er brugerfinansierede (fx DSB og de kom-
munale forsyningsselskaber), indgår i den private sektor i nationalregnskabet. Offentlige selskaber 
mv. medregnes som udgangspunkt i den private sektor, hvis mindre end 50 pct. af udgifterne er of-
fentligt finansierede.1) 
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Boks 3.1 (fortsat) 
De samlede offentlige udgifter 

 
Offentlige tilskud til offentlige selskaber mv. i den private sektor (fx DSB) medregnes ikke i det offent-
lige forbrug, men betragtes i nationalregnskabet som subsidier. Af de samlede subsidier på knap 37 
mia. kr. i 2006 (ekskl. EU-finansierede tilskud til landbruget mv.) kan godt 14 mia. kr. ses navnlig at 
vedrøre offentlige selskaber, der indgår i den private sektor i nationalregnskabet. Heraf vedrører ca. 
¾ kollektiv trafik, hvortil kommer tilskud til bl.a. teatre og andre kulturinstitutioner.  
 
Det offentlige yder endvidere tilskud til en række institutioner, hvis aktiviteter er målrettet hushold-
ningerne, og som er kendetegnet ved, at de set over en årrække ikke må eller skal oppebære et over-
skud.  Det omfatter bl.a. boligforeninger og idrætsforeningernes ikke-kommercielle aktiviteter. Of-
fentlige tilskud til sådanne foreninger og organisationer, der primært finansieres ved medlemsbidrag, 
betragtes som løbende overførsler til NPIH’ere (non-profit institutioner rettet mod husholdningerne). 
Disse løbende overførsler fra det offentlige udgjorde 6,6 mia. kr. i 2006. Foreninger og organisatio-
ner, der primært finansieres gennem offentlige tilskud, medregnes derimod i opgørelsen af det of-
fentlige forbrug. 
 
1) Offentlig forvaltning og service betegnes i denne publikation som den offentlige sektor i overensstem-

melse med sædvanlig praksis. I nationalregnskabets terminologi er den offentlige sektor imidlertid en 
samlet betegnelse for offentlig forvaltning og service og de overvejende brugerfinansierede offentlige sel-
skaber og institutioner. 

 
 

3.2 Fortolkning af det offentlige forbrug 
Det nominelle offentlige forbrug angiver de offentlige udgifter, der anvendes til at 
finansiere produktionen af den offentlige service mv. Det er et udtryk for, hvad det 
koster det offentlige at producere den offentlige service mv. 

Det offentlige forbrug er derimod ikke et mål for, hvor meget service man får for 
pengene. De offentlige forbrugsudgifter måler således ikke værdien af ydelserne for 
brugerne. 

På fx uddannelsesområdet er det offentlige forbrug et udtryk for, hvad det koster at 
stille undervisningen gratis til rådighed for borgerne. Det er altså udgifterne til at af-
lønne lærere, indkøbe bøger osv. (”inputtet” af ressourcer). Det er ikke et mål for 
undervisningens kvalitet eller antallet af udbudte undervisningstimer (”outputtet” af 
offentlige forbrugsgoder). 
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Boks 3.2 
Sammenligning af offentligt og privat forbrug (oversigt) 

 
De offentlige og private forbrugsudgifter kan ikke opgøres på samme måde i nationalregnskabet. Det 
skyldes grundlæggende, at de offentlige ydelser typisk ikke bliver omsat og prisfastsat på et marked: 
 
• Opgjort i løbende priser er de offentlige og private forbrugsudgifter sammenlignelige, selvom 

opgørelsesmetoderne er forskellige.  
 
• Realvæksten i det offentlige og private forbrug er derimod ikke sammenlignelige.  
 
Privatforbruget måler værdien af de varer og tjenesteydelser, som husholdningerne køber. Realvæk-
sten i privatforbruget afspejler dermed produktivitetsvæksten i samfundet, der betyder, at hushold-
ningerne løbende kan købe flere og bedre forbrugsgoder for de samme penge. Det offentlige forbrug 
måler derimod, hvad det koster at producere den offentlige service.  Realvæksten i det offentlige for-
brug afspejler ikke den offentlige produktivitetsvækst.  
 
• Opgørelsesprincipperne betyder, at den målte prisstigningstakt på de offentlige ydelser alt andet 

lige vil være højere end for privatforbruget som helhed, fordi den offentlige produktivitetsvækst 
ikke kan medregnes i nationalregnskabet.   

 
Prisstigningstakten på de offentlige ydelser ville endvidere formentlig være højere end for privatfor-
bruget som helhed, hvis de offentlige og private forbrugsudgifter kunne opgøres på samme måde i 
nationalregnskabet. Det skyldes, at produktionen af de offentlige tjenesteydelser er forholdsvis løn-
tung, og mulighederne for produktivitetsfremgang på fx plejeområdet er mindre end i vareprodukti-
onen. Det samme gør sig dog gældende for privat produktion af tjenesteydelser. 
 
For den finanspolitiske holdbarhed er det afgørende, hvordan de offentlige udgifter i løbende priser 
udvikler sig i forhold til skattegrundlagene, dvs. indkomsterne og privatforbruget.  
 
• Som følge af den højere prisstigningstakt på de offentlige ydelser vil det offentlige forbrug i lø-

bende priser stige mere end de private forbrugsudgifter og beskatningsgrundlagene, hvis real-
væksten i det offentlige forbrug i en længere periode svarer til realvæksten i privatforbruget. 

Privatforbruget opgøres i modsætning hertil som værdien af de varer og tjenesteydel-
ser, som husholdningerne køber (”outputtet” af private forbrugsgoder). Forskellen 
på opgørelsesmetoderne i nationalregnskabet for det offentlige og det private for-
brug skyldes grundlæggende, at de offentlige ydelser typisk ikke bliver omsat og pris-
fastsat på et marked.  

Opgjort i løbende priser er de offentlige og private forbrugsudgifter sammenligneli-
ge. Opgjort i løbende priser angiver tallene, hvor mange penge der er brugt på hen-
holdsvis offentligt og privat forbrug. 

De nominelle offentlige forbrugsudgifter er i perioden 1980-2006 vokset i nogenlun-
de samme takt, som udgifterne til det private forbrug, jf. figur 3.2a. Fra slutningen af 
1990’erne til 2003 steg det nominelle offentlige forbrug i forhold til privatforbruget, 
hvilket blandt andet kan ses i sammenhæng med, at privatforbruget voksede meget 
langsomt i denne periode, jf. figur 3.2b.  Det nominelle offentlige forbrug ligger på et 
relativt højt niveau i 2006 set i forhold til privatforbruget, men er vokset mindre end 
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privatforbruget siden 2003. Udviklingen i forholdet mellem det offentlige og private 
forbrug over årene skal blandt andet ses i sammenhæng med konjunkturudviklingen. 

Figur 3.2a Figur 3.2b 
Udvikling i offentligt og privat forbrug  
(løbende priser), 1980-2006 

Forhold mellem offentligt og privat  
forbrug (løbende priser), 1980-2006 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.         

Realvæksten i det offentlige og private forbrug er derimod som nævnt ikke umiddel-
bart sammenlignelig.  

Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for mængdeudviklingen i de ressourcer 
(”inputtet”), der anvendes til at producere den offentlige service, dvs. den offentlige 
beskæftigelsesudvikling og det offentliges køb af varer og tjenesteydelser mv., jf. boks 
3.3. Realvæksten i privatforbruget er derimod udtryk for mængdeudviklingen i det 
faktiske forbrug af mad, tøj, biler osv. (”outputtet”).  

For privatforbruget afspejler realvæksten, at husholdningerne kan købe flere og bed-
re varer og tjenesteydelser som følge af den generelle produktivitetsfremgang i de 
virksomheder, der producerer de pågældende forbrugsgoder. Produktivitetsforbed-
ringerne betyder, at prisstigningstakten typisk vil være lavere end lønstigningstakten, 
hvilket giver mulighed for realvækst i det private forbrug. 

For det offentlige forbrug afspejler realvæksten derimod ikke den offentlige produk-
tivitetsudvikling, fordi det offentlige forbrug opgøres som ressourceforbruget. En 
positiv realvækst i det offentlige forbrug betyder dermed som nævnt, at der anvendes 
mere arbejdskraft eller flere indkøbte varer og tjenesteydelser til at producere den of-
fentlige service. Det giver derimod ikke anledning til realvækst i det offentlige for-
brug, hvis servicen forbedres ved en omorganisering af arbejdet, anvendelse af ny 
teknologi eller lignende. 
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Boks 3.3 
Opgørelse af det offentlige forbrug 

 
De nominelle offentlige forbrugsudgifter opgøres af Danmarks Statistik på baggrund af de offentlige 
regnskaber for staten, regionerne/amterne, kommunerne, a-kasserne samt de offentlige selvejende 
institutioner mv. Tallene indgår i Danmarks Statistiks samlede opgørelse af de offentlige finanser og i 
nationalregnskabet. 
 
Det offentlige forbrug opgøres desuden i faste priser i nationalregnskabet. Med afsæt i det offentlige 
forbrug opgjort i faste priser beregnes realvæksten, der afspejler, hvor mange ekstra ressourcer der 
tilføres offentlig service i en given periode.  
 
Det offentlige forbrug opgøres i faste priser med afsæt i den offentlige lønudvikling og prisudviklin-
gen på det offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser.  En positiv realvækst i det offentlige forbrug 
kan skyldes, at der anvendes flere varer og tjenesteydelser i produktionen af den offentlige service, 
eller at den offentlige beskæftigelse er vokset. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug afspejler endvidere ændringer i sammensætningen af den of-
fentlige beskæftigelse med hensyn til anciennitet, uddannelse mv. En tendens til stigende anciennitet 
og uddannelsesniveau blandt de offentligt ansatte vil således isoleret set øge den opgjorte realvækst i 
det offentlige forbrug, fordi det afspejler et mere kvalificeret og større offentligt ressourceforbrug.  
 
Opgørelsen af den offentlige lønsum i faste priser tager i det foreløbige nationalregnskab afsæt i 
Danmarks Statistiks lønindeks for den offentlige sektor. Lønindekset for den offentlige sektor er et 
såkaldt simpelt indeks, der afspejler både den generelle lønudvikling for stillinger med samme ud-
dannelse, anciennitet mv. og ændringer i lønnen som følge af ændringer i de offentlige ansattes 
sammensætning mht. uddannelse, anciennitet mv.  
 
Sammensætningseffekten er ikke udtryk for en ændring af prisen på arbejdskraft, men udtryk for en 
ændring af ”kvaliteten” af den offentlige arbejdskraft og dermed en ændring af det offentlige res-
sourceforbrug. Denne del skal ikke indgå ikke indgå i det lønindeks, som ifølge nationalregnskabets 
principper anvendes til at omregne den offentlige lønsum til faste priser. Derfor foretages i det fore-
løbige nationalregnskab en kvalitetskorrektion af det tilgængelige simple lønindeks. I det endelige 
nationalregnskab anvender Danmarks Statistik de samme principper, men inddrager andre offentlige 
lønindeks. Kvalitetskorrektionen er ikke udtryk for en korrektion for produktivitet, som det underti-
den fremstilles.  
 

For den samme nominelle vækst vil prisstigningstakten generelt være større og real-
væksten lavere for det offentlige end for det private forbrug, fordi den offentlige 
produktivitetsvækst ikke medregnes i realvæksten i det offentlige forbrug, jf. boks 3.4.
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Boks 3.4 
Eksempel på realvækst i offentligt og privat forbrug  

 
Det følgende eksempel illustrerer, at den målte realvækst i privatforbruget er højere end realvæksten 
i det offentlige forbrug for identiske ydelser, hvis der er produktivitetsstigninger. Det skyldes, at op-
gørelsen af realvæksten i det offentlige forbrug ikke tager hensyn til produktivitetsstigninger. 
 
Antag, at en læge kan foretage 100 operationer af en bestemt type i år 2006, og at den eneste udgift 
knyttet hertil er lægens løn på 1.000.000 kr., jf. tabel a. Prisen på én operation er dermed 10.000 kr. i 
2006. Antag dernæst, at den samme læge i 2007 kan foretage 102 operationer pga. en produktivi-
tetsvækst på 2 pct., og at lægens løn stiger med 4 pct., så den samlede udgift vokser til 1.040.000 kr. i 
2007. Prisen pr. operation stiger dermed til 10.200 kr. i 2007, dvs. en prisstigning på ca. 2 pct. fra 
2006 til 2007.  
 
Tabel a 
Eksempel på realvækst i offentligt og privat forbrug 
 
 2006 2007 Stigning (pct.) 

Løn (kr.) 1.000.000 1.040.000 4 
Operationer (antal) 100 102 2 
Pris pr. operation (kr.) 10.000 10.200 2 
    
Realt offentligt forbrug (2006-priser)1) 1.000.000 1.000.000 0 
Realt privat forbrug (2006-priser)2) 1.000.000 1.020.000 2 

1) Det offentlige forbrug opgøres i faste priser med afsæt i pris- og lønudviklingen på de ressourcer, der 
anvendes til at producere ydelserne. Det vil i eksemplet sige lønstigningstakten på 4 pct. 

2) Det private forbrug opgøres i faste priser med afsæt i den observerede prisudvikling på forbrugsgoder-
ne. Det vil i eksemplet sige prisstigningstakten for operationerne på 2 pct. 

 
Antag herefter først, at operationerne er en del af det offentlige forbrug. De offentlige forbrugsudgif-
ter stiger i dette tilfælde fra 1.000.000 kr. i 2006 til 1.040.000 kr. i 2007 målt i årets priser, dvs. med 4 
pct. i nominelle termer. Realvæksten i det offentlige forbrug vil ifølge nationalregnskabet være 0 pct., 
fordi forbrugsudgiften i 2007 vil udgøre 1.040.000/1,04=1.000.000 kr. målt i 2006-prisniveau. Det er 
stigningstakten i produktionsomkostningerne, der ligger til grund for opgørelsen af det offentlige 
forbrug i faste priser i nationalregnskabet. Fordi det offentlige stiller operationerne gratis til rådighed 
for borgerne, kan der ikke umiddelbart observeres en pris pr. operation. Konsekvensen er, at der i 
opgørelsen af den reale offentlige forbrugsvækst ikke tages højde for produktivitetsvæksten på 2 pct.  
  
Antag nu i stedet, at operationerne er en del af det private forbrug, som omsættes på et marked. I 
dette tilfælde stiger de samlede private forbrugsudgifter målt i årets priser også med 4 pct. som de 
offentlige forbrugsudgifter i eksemplet ovenfor. Men realvæksten i det private forbrug vil ifølge nati-
onalregnskabet være 2 pct. Forbrugsudgiften i 2007 vil udgøre 1.040.000/1,02=1.020.000 kr. målt i 
2006 prisniveau, fordi det er den observerede prisstigning pr. operation på 2 pct. fra 2006 til 2007, 
der anvendes til at opgøre det private forbrug i faste priser i nationalregnskabet. I opgørelsen af den 
reale private forbrugsvækst tages der højde for produktivitetsvæksten på 2 pct. 
 

Danmarks Statistik har i samarbejde med Finansministeriet igangsat et pilotprojekt 
med henblik på at etablere en opgørelse af den offentlige produktion, der i højere 
grad vil muliggøre en opgørelse af den produktion (”outputtet”), som det offentlige 
forbrug giver anledning til. I første omgang skal der udarbejdes produktionsstatistik 
for undervisnings- og sundhedsområdet, som står for knap halvdelen af den samlede 
offentlige produktion, jf. boks 3.5. Der vil stadig være tale om en tilnærmet opgørelse, 
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fordi værdien af den offentlige produktion for brugerne ikke fastlægges (idet ydelser-
ne ikke omsættes på et marked). 

Boks 3.5 
Offentlig produktivitetsmåling 

 
Der er i Danmarks Statistik igangsat et pilotprojekt med henblik på at etablere en opgørelse af den 
(målelige) offentlige produktion. I første omgang skal der udarbejdes produktionsstatistik for under-
visnings- og sundhedsområdet, som står for knap halvdelen af den samlede offentlige produktion.  
 
Konkret indebærer projektet, at der opstilles mængdeindikatorer for den offentlige produktion af 
sundheds- og undervisningstjenester. På sundhedsområdet eksisterer der allerede detaljerede oplys-
ninger for produktionen på de somatiske sygehuse i form af Sundhedsstyrelsens DRG-system (diag-
nose relaterede grupper). Systemet anvendes i dag i den danske sygehussektor bl.a. til afregning af 
mellemregionale patienter, opgørelse af den kommunale medfinansiering, udmøntning af den stats-
lige pulje til méraktivitet og i forbindelse med takstfinansiering.  På undervisningsområdet beregnes 
produktionen i grundskolen på baggrund af antal elevtimer og for de øvrige uddannelser på bag-
grund af antal årselever e.l., mens omkostningssiden dækkes af takster for de enkelte uddannelser.   
 
Projektet skal ses i sammenhæng med flere internationale bestræbelser på at indføre output-
baserede opgørelser af det offentlige forbrug i nationalregnskabet, herunder et EU-direktiv, som stil-
ler krav om en output-baseret opgørelse af det individuelle offentlige forbrug til nationalregnskabet 
fra 2006 – for Danmarks vedkommende dog senest i 2012.    
 
Projektet omfatter som udgangspunkt ikke en kvalitetskorrektion af den offentlige produktion af 
sundheds- og undervisningstjenester. Dette skal ses i sammenhæng med, at det er yderst vanskeligt 
at korrigere for kvalitetsforbedringer. I nogle lande har man forsøgt at korrigere kvaliteten på under-
visningsområdet med karaktergennemsnit eller OECD’s PISA-undersøgelse, og i andre tilfælde har 
man indregnet beregningstekniske kvalitetsforbedringer på fx 0,25 pct. om året.  
 
Det kollektive forbrug er indtil videre ikke omfattet af EU-direktivet, da det er vanskeligere at måle 
outputtet fra fx forsvar, politi, retsvæsen mv. I Storbritannien har man dog forsøgt at måle outputtet 
fra politiet og retsvæsenet ved antal afsluttede retssager og antallet af indsatte (målt ved overnat-
ninger), som vægtes med gennemsnitsomkostningerne for de forskellige typer af sager. 
 

Hertil kommer, at realvæksten i privatforbruget givetvis ville være et uhensigtsmæs-
sigt sammenligningsgrundlag for realvæksten i det offentlige forbrug, selvom de to 
begreber kunne opgøres på samme måde i nationalregnskabet. 

Prisstigningstakten for det offentlige forbrug ville således formentlig være højere end 
for det private forbrug af varer og tjenesteydelser som helhed, hvis der forelå en 
sammenlignelig opgørelse (som bl.a. tager højde for produktivitetsudviklingen i det 
offentlige). Det skyldes, at det offentlige forbrug består af tjenesteydelser. Produkti-
onen af tjenesteydelser er forholdsvis løntung, og potentialet for produktivitetsfrem-
gang er derfor formentlig mindre end fx i den mere standardiserede og mere kapital-
tunge vareproduktion.  

En forholdsvis høj prisstigningstakt for nogle offentlige serviceydelser som følge af 
et mindre potentiale for produktivitetsforbedringer vil alt andet lige give plads til en 
lavere realvækst i det offentlige forbrug end i privatforbruget inden for rammerne af 
en holdbar finanspolitik. For den finanspolitiske holdbarhed er det afgørende såle-
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des, hvordan de nominelle offentlige udgifter udvikler sig i forhold til skattegrundla-
gene (dvs. indkomsterne og privatforbruget).  

Der er dog stor forskel på de forskellige offentlige tjenesteydelser. Inden for sund-
hedsområdet er produktivitetsfremgangen fx betydelig som følge af ny teknik og 
medicin, mens der inden for fx ældrepleje kan være mindre muligheder. Omvendt 
kan nye behandlingsmuligheder og stigende forventninger til sundhedssystemet i takt 
med den generelle velstandsfremgang bidrage til at øge efterspørgslen efter sund-
hedsydelser, mens efterspørgslen efter ældrepleje kan være mindre følsom over for 
udviklingen i den generelle velstand. 

3.3 Finansiering og produktion af velfærdsydelser 
Hovedparten af velfærdsydelserne i Danmark finansieres over skatterne og stilles til 
rådighed for brugerne gratis eller med en begrænset brugerbetaling.  

De offentlige forbrugsudgifter på sundheds-, social- og undervisningsområdet ud-
gjorde således mere end 280 mia. kr. i 2005, mens husholdningernes forbrugsudgifter 
på de tre områder var knap 40 mia. kr., jf. figur 3.3a. Det offentlige og private forbrug 
afgrænses ved, om ydelserne finansieres over skatterne eller af brugerne. 

Figur 3.3a Figur 3.3b 
Finansiering af velfærdsservice1, 2005 Produktion af velfærdsservice2, 2003 
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Anm.:  Offentlig og privat er afgrænset ved, om mere eller mindre end 50 pct. af udgifterne er offentligt finansiere-
de. 

1)  De offentlige og private forbrugsudgifter på sundheds-, social-, og undervisningsområdet. De private for-
brugsudgifter foreligger aktuelt opdelt på de viste underkomponenter frem til 2005. 

2) Bruttoværditilvæksten i brancherne sundhedsvæsen, sociale institutioner og undervisning. Bruttoværditilvæk-
sten er lavere end det samlede forbrug på de tre områder. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at brutto-
værditilvæksten opgøres som produktionsværdien fratrukket værdien af de varer og tjenesteydelser, der ind-
går i produktionen. Varer og tjenester, der købes i andre brancher end sundhedsvæsen, sociale institutioner 
og undervisning eller købes i udlandet, indgår dermed ikke i opgørelsen i figur 3.3b. Opgørelsen foreligger 
aktuelt frem til 2003. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Produktionen af velfærdsydelserne sker endvidere overvejende i den offentlige sek-
tor. Det kan illustreres ved, at bruttoværditilvæksten på sundheds-, social- og under-
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visningsområdet var ca. 183 mia. kr. i den offentlige sektor og 18 mia. kr. i den priva-
te sektor i 2003, jf. figur 3.3b.

Det offentlige forbrug er den del, der finansieres via beskatningen, og i den forbin-
delse har det ikke betydning, om velfærdsydelserne produceres i privat eller offentlig 
regi.

Når velfærdsydelserne overvejende finansieres via skatterne i Danmark, skyldes det 
blandt andet et hensyn til den økonomiske fordeling samt et ønske om at fremme 
bestemte typer af forbrug (fx uddannelse), jf. boks 3.6. I den forbindelse er det imid-
lertid underordnet, om ydelserne produceres i den offentlige eller private sektor. Det 
afgørende i forhold til den økonomiske fordeling mv. er, om ydelserne finansieres via 
skatterne eller privat. Organiseringen af produktionen kan dog have betydning for 
udbudet og kvaliteten af de offentlige velfærdsydelser. 



 Kapitel 3. Det offentlige forbrug 

64 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 

Boks 3.6 
Formålet med skattefinansiering af velfærdsydelser 

 
De offentlige velfærdsydelser tilgodeser blandt andet et fordelingshensyn. De økonomisk mest velstillede 
bidrager således forholdsvis mest til finansieringen af ydelserne over skatterne, mens ydelserne sædvanlig-
vis stilles til rådighed for brugerne uafhængigt af den enkeltes indkomstforhold. 
 
De skattefinansierede velfærdsydelser indebærer for den enkelte en vis omfordeling af forbrugsmuligheder 
hen over livsforløbet. Der ”spares op” i de erhvervsaktive aldre over skatterne for bl.a. at ”finansiere” for-
brug af velfærdsydelser i form af uddannelse, børnepasning, ældrepleje osv. De økonomisk mest velstillede 
vil imidlertid bidrage forholdsvis mest til finansieringen af de samlede offentlige velfærdsydelser set over et 
helt livsforløb. 
 
De offentlige velfærdsydelser kan endvidere ses som en fælles forsikringsordning, hvor forsikringspræmien 
finansieres over skatterne, og hvor forsikringens størrelse (dvs. velfærdsydelserne) ikke afhænger af den 
enkeltes betalingsevne.  Det gælder navnlig sundhedsområdet og hjælp til handicappede. 
 
De skattefinansierede velfærdsydelser er ikke målrettet de laveste indkomster. En øget målretning af de 
offentlige velfærdsydelser mod de laveste indkomster ville for modtagerne have samme effekt som en for-
øgelse af progressionen i skattesystemet og ville medføre en svækkelse af den økonomiske tilskyndelse til at 
arbejde og til at spare op. Målretningen af de skattefinansierede velfærdsydelser skal dermed balanceres i 
forhold til hensynet til de økonomiske incitamenter. 
 
Det offentlige forbrug medvirker endvidere til at fremme bestemte typer af forbrug. Gratis adgang til ud-
dannelsessystemet (og SU’en) sigter eksempelvis efter at sikre alle økonomisk mulighed for at tage en ud-
dannelse, men bidrager endvidere til at sikre en tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft. På en række andre 
områder, fx kultur og fritid, medvirker skattefinansieringen til at fremme bestemte aktiviteter. 
 
Ifølge den økonomiske litteratur kan det endvidere tale for at skattefinansiere nogle former for forbrug, hvis 
en markedsbaseret tilvejebringelse af de pågældende ydelser vil være inefficient. Det gælder bl.a. på områ-
der, hvor der er eksternaliteter. Eksternaliteter opstår, når bestemte aktiviteter medfører fordele eller ulem-
per for andre end de, som varetager aktiviteterne. Et typisk eksempel på positive eksternaliteter er forskning 
og udvikling, hvor andre kan få gavn af forskningsindsatsen.  
 
Såkaldte offentlige goder er et andet eksempel, hvor en markedsbaseret tilvejebringelse kan være ineffi-
cient. Offentlige goder er karakteriseret ved, at alle har mulighed for at gøre brug af godet, når det først er 
tilvejebragt. Et eksempel er gadebelysning. Hvis offentlige goder finansieres privat, vil der være en risiko for, 
at nogle brugere ikke vil betale for godet, fordi deres forbrug heraf ikke kan forhindres. Det kan føre til, at 
godet ikke bliver tilvejebragt med privat finansiering, selvom alle ville blive bedre stillet herved.  
 
Skattefinansieringen af bestemte typer af forbrug er på den anden side ikke omkostningsfrit for samfundet, 
idet skatterne sædvanligvis medfører en forvridning af aktiviteten i økonomien. Fx svækker skatten på ar-
bejdsindkomst den økonomiske tilskyndelse til at arbejde. Skattefinansieringen kan dermed medføre et 
økonomisk tab i den private sektor, der er større end selve skatteprovenuet. Fordele ved at skattefinansiere 
bestemte serviceopgaver skal derfor vejes op mod det forvridningstab, der opstår ved opkrævningen af 
skatterne.  
  

En række skattefinansierede velfærdsydelser produceres i den private sektor. Det 
gælder blandt andet de fleste ydelser omfattet af sygesikringen (medicin, besøg ved 
praktiserende læger osv.), hjælpemidler til handicappede samt behandling på privat-
hospitaler og hjemmehjælp som led i frit-valg-ordninger, jf. tabel 3.1. Nogle ydelser 
produceres i den private sektor på markedsvilkår (fx medicin), mens der er tale om 
en højere grad af regulering af den private produktion på andre områder (fx det øvri-
ge sygesikringsområde). 

Frit-valg-ordningerne indebærer, at brugerne kan vælge mellem flere offentlige eller 
private leverandører af en given ydelse. Hvis markedet for den pågældende ydelse er 
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velfungerende med bl.a. tilstrækkelig information om ydelsernes pris og kvalitet, vil 
kun de bedste leverandører blive på markedet. Frit-valg-ordninger kan dermed med-
virke til at øge kvaliteten og udbudet af de skattefinansierede ydelser, men fordelene 
skal dog blandt andet ses i sammenhæng med evt. mérudgifter til administration af 
ordningerne, og at den samlede efterspørgsel kan stige. 

Konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver kan endvidere medvirke til en mere ef-
fektiv anvendelse af de offentlige ressourcer, idet private virksomheder i kraft af 
konkurrenceudsættelse kan have en større tilskyndelse til at effektivisere produktio-
nen end offentlige leverandører. For private virksomheder kan effektiviseringer øge 
indtjeningen og markedsandele, mens tilskyndelsen til at gennemføre effektiviserin-
ger kan være mindre for de enkelte offentlige institutioner, bl.a. fordi en realiseret be-
sparelse ikke nødvendigvis bliver i institutionen, men evt. omprioriteres til andre om-
råder. I en situation uden konkurrenceudsættelse kan et vist pres fra de offentlige 
budgetter i stedet medvirke til at fremme effektiviseringer. 

Tabel 3.1 
Finansiering og produktion af velfærdsydelser (eksempler) 

 
  Offentlig produktion Privat produktion  

 Offentlig finansiering Folkeskoler 
Hospitalsophold 
Offentlig hjemmehjælp 

Hjælpemidler til handicappede 
Privathospitaler (ventelistegaranti) 
Frit-valg leverandør af hjemmehjælp 

 

 Delvis offentlig/ 
privat finansiering 

Daginstitutioner 
Plejehjem 

Sygesikringen (medicin,  
praktiserende læger mv.) 
Tandlægebesøg (voksne) 
Psykologer mv. (med henvisning) 

 

 Privat finansiering Indtægtsdækket virksomhed 
Madordninger 

Behandling på privathospitaler uden 
tilskud  
Psykologer mv. (uden henvisning) 

 

  
Anm.: På nogle områder er afgrænsningen mellem offentlig og privat produktion ikke entydig. Hjemme-

hjælpsydelser produceres fx overvejende i den offentlige sektor, men en del produceres i den private 
sektor som led i frit-valg-ordninger mv. 

 

 

Det offentlige producerer endvidere nogle velfærdsydelser, der stilles til rådighed for 
brugerne mod en vis egenbetaling, fx egenbetalingen for daginstitutionspladser og 
betalingen for kost og logi på plejehjem. Desuden køber brugerne en mindre del af 
velfærdsydelserne i den private sektor. Det gælder fx tandlægebesøg for voksne og 
benyttelse af privathospitaler uden tilskud. Det brugerbetalte element medregnes ikke 
i det offentlige forbrug, men påvirker efterspørgslen efter de skattefinansierede of-
fentlige ydelser. 

Husholdningerne anvendte som nævnt ca. 40 mia. kr. på de nævnte velfærdsydelser i 
2005, hvilket svarer til ca. 5 pct. af det samlede privatforbrug. Heraf anvendte hus-
holdningerne ca. 19 mia. kr. på sundhedsområdet, jf. figur 3.4a. Det omfatter især pri-
vate udgifter til tandlæger, læger og medicin, hvortil kommer udgifter til blandt andet 
briller og privathospitaler. En del af de private forbrugsudgifter til tandbehandlinger, 
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briller, medicin mv. dækkes af forsikringer, som husholdningerne selv har tegnet i fx 
sygeforsikringen ”danmark”. 

Figur 3.4a Figur 3.4b 
Privat finansieret velfærdsservice, 2005 Finansiering af velfærdsservice, 1971-2005 

Sundhed Social Undervisning

5,6 mia. kr.

14,9 mia. kr.

19,1 mia. kr.

 

 

0

5

10

15

20

75 80 85 90 95 00 05

0

5

10

15

20

Offentlig Privat

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

Anm.: De offentlige og private forbrugsudgifter på sundheds-, social-, og undervisningsområdet. Opgørelsen af de 
private forbrugsudgifter på alle tre områder foreligger aktuelt frem til 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Forsikringsselskaberne udbyder endvidere sundhedsforsikringer, der dækker udgif-
terne til visse behandlinger på privathospitaler mv. Sundhedsforsikringerne tegnes 
navnlig som virksomhedsordninger, hvilket skal ses i sammenhæng med, at virksom-
hederne kan trække forsikringspræmien fra i skat. Udbredelsen af sundhedsforsikrin-
ger er fra et lavt niveau vokset markant i de senere år. Forsikringsselskabernes udbe-
talinger på sundhedsforsikringer kan skønnes til i størrelsesordenen 1 mia. kr. i 
2005.1

På socialområdet anvendte husholdningerne knap 15 mia. kr. i 2005, hvoraf godt 
10½ mia. kr. kan henføres til forældrebetalingen på daginstitutionsområdet2, mens 
godt 4 mia. kr. vedrører plejehjem, dagcentre mv. Husholdningerne brugte i 2005 ca. 
5½ mia. kr. til forskellige former for undervisning. De offentlige forbrugsudgifters 
fordeling på udgiftsområder er nærmere beskrevet i kapitel 2.

Den eksisterende afgrænsning mellem det offentlige og det private forbrug afspejler, 
hvilke velfærdsydelser der helt eller delvist finansieres via skatterne, og hvilke ydelser 
der finansieres af den enkelte. I Danmark varetager og finansierer det offentlige op-
gaver, der i et vist omfang finansieres privat eller varetages inden for familien i andre 
lande. Det gælder fx pasning af børn i dagtilbud, pleje af ældre og videregående ud-
dannelser. Omvendt finansieres en større andel af fx medicinudgifterne privat i 
Danmark sammenlignet med en række omkringliggende lande.3

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Baseret på Velfærdskommissionen (2006), Analyserapport, kapitel 16. Velfærdskommissionens skøn er opdateret 
med nye tal for antallet af sundhedsforsikringer, der af Forsikring & Pension er opgjort til 492.000 ved udgangen af 
2005. I tallene indgår ikke operationsdækning hos Sygeforsikringen ’’danmark’’. 
2 Økonomisk friplads, pædagogisk friplads og søskenderabat indgår i nationalregnskabet som indkomstoverførsler, 
mens egenbetalingen opgjort før disse nedslag henføres til privatforbruget. 
3 Velfærdskommissionen (2005), Sådan gør andre lande, kapitel 7. 
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Skattefinansieringen af de offentlige velfærdsydelser indebærer, at den enkeltes for-
brug ikke er knyttet til finansieringen af ydelserne. For den enkelte er der således ikke 
en sammenhæng mellem efterspørgsel og pris, hvilket bidrager til at øge efterspørgs-
len efter de offentlige velfærdsydelser. I stedet for en tilpasning af efterspørgslen 
gennem egenbetaling og prisen er der på nogle områder sat begrænsninger for de 
udbudte offentlige ydelser (rationering). Det gælder blandt andet antallet af studie-
pladser på visse videregående uddannelser og visitationskrav til fx hjemmehjælp. På 
sundhedsområdet er der fri og lige adgang til ydelserne i det offentlige sundhedssy-
stem, men der er visse behandlingsformer, der ikke tilbydes i offentligt regi. Venteli-
ster er også udtryk for rationering, som optræder i fravær af prismekanismer. 

Siden 1971 er de offentlige forbrugsudgifter på sundheds-, social- og undervisnings-
området vokset fra ca. 14 pct. af BNP til ca. 18 pct. af BNP i 2006, mens de private 
forbrugsudgifter er vokset fra ca. 1½ pct. til ca. 2½ pct. i samme periode, jf. figur 
3.4.b. De private udgifter til velfærdsservice er dermed relativt set vokset lidt mere 
end de offentlige udgifter siden 1971. Væksten i de private udgifter kan navnlig hen-
føres til børnepasning uden for hjemmet, der har været markant stigende i perioden, 
jf. afsnit 3.4. 

3.4 Det offentlige forbrug i historisk og internationalt perspektiv 
I dette afsnit beskrives indledningsvist den overordnede udvikling i det offentlige 
forbrug fra 1966 til 2006, hvorefter de samlede offentlige forbrugsudgifter i Dan-
mark sammenlignes med andre lande. Efterfølgende fokuseres på de offentlige for-
brugsudgifter på henholdsvis social-, undervisnings- og sundhedsområdet. 

Det offentlige forbrug 1966-2006 
Den offentlige service blev udbygget kraftigt op igennem 1960’erne og 1970’erne. 
Opgjort som andel af BNP steg de offentlige forbrugsudgifter fra ca. 17 pct. i midten 
af 1960’erne til godt 25 pct. i slutningen af 1970’erne, jf. figur 3.5a. Det offentlige for-
brug steg dermed markant mere end samfundsøkonomien som helhed. Antallet af 
offentligt ansatte blev samtidig mere end fordoblet i perioden. Beskatningen blev fra 
midten af 1960’erne til slutningen af 1970’erne desuden øget fra ca. 30 pct. af BNP til 
godt 40 pct. af BNP. 

Siden midten af 1980’erne har de offentlige forbrugsudgifter udgjort godt 25 pct. af 
BNP. Samtidig er der blevet knap 100.000 flere offentligt ansatte siden midten af 
1980’erne, hvilket kan ses i sammenhæng med en stigning i den samlede beskæftigel-
se i perioden. Den offentlige sektor har således udgjort en nogenlunde konstant an-
del af samfundsøkonomien i de seneste 20-25 år både som andel af BNP og i forhold 
til den samlede beskæftigelse. 
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Figur 3.5a Figur 3.5b 
Offentligt forbrug og beskæftigelse,  
1966-2006 

Kollektivt og individuelt offentligt forbrug, 
1966-2006 
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Anm.: De offentlige forbrugsudgifter i nationalregnskabet er vist opdelt på individuelt og kollektivt forbrug. Det 
individuelle offentlige forbrug omfatter størstedelen af de offentlige forbrugsudgifter til undervisning, sund-
hed, socialområdet samt fritid og kultur, jf. afsnit 6.2. Det kollektive forbrug omfatter de øvrige offentlige for-
brugsudgifter, herunder udgifterne til politi, retsvæsen og forsvar.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Det nogenlunde uændrede forhold mellem det offentlige forbrug og BNP siden be-
gyndelsen af 1980’erne dækker imidlertid over et relativt fald i det kollektive offentli-
ge forbrug og en relativ stigning i det individuelle (borgerrettede) offentlige forbrug. 

Udgifterne til politi, retsvæsen, forsvar og andre kollektive offentlige opgaver vokse-
de således samlet set kraftigere end BNP i 1960’erne og 1970’erne, men har været 
svagt faldende i forhold til BNP siden begyndelsen af 1980’erne, jf. figur 3.5b. 

På de borgerrettede serviceområder er udbygningen siden 1960’erne derimod fortsat 
efter en vis opbremsning i begyndelsen af 1980’erne. De offentlige forbrugsudgifter 
til skoler, daginstitutioner, ældrepleje og sundhed mv. er således fortsat med at vokse 
mere end samfundsøkonomien som helhed. I de senere år har det offentlige forbrug 
på de borgernære områder dermed ligget på et relativt højt niveau i forhold til BNP 
set i forhold til perioden 1966-2006. 

Særligt på socialområdet er den offentlige service udbygget i de seneste 35 år, hvor 
der foreligger sammenligelige data. Siden 1971 er de offentlige forbrugsudgifter til 
socialområdet øget fra 2½ til 5½ pct. af BNP i 2006, jf. figur 3.6a. Det skal blandt an-
det skal ses i sammenhæng med et stigende udbud af daginstitutionspladser, efter-
hånden som flere kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet. De offentlige for-
brugsudgifter til sundhedsydelser og undervisning er i perioden 1971-2006 som hel-
hed vokset lidt mere end BNP. 



  Kapitel 3. Det offentlige forbrug

 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 69

Figur 3.6a Figur 3.6b 
Udgifter til velfærdsservice, 1971-2006 
(andel af BNP) 

Udgifter til velfærdsservice, 1971-2006 
(2007-priser) 
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Anm.: De samlede individuelle og kollektive offentlige forbrugsudgifter til sundhed, undervisning og socialområdet.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

De offentlige forbrugsudgifter til velfærdsservice er dermed mere end fordoblet i lø-
bet af de seneste 35 år opgjort i reale termer. Udgifterne til undervisning, sundhed og 
socialområdet er således vokset fra ca. 140 mia. kr. i 1971 til 303 mia. kr. i 2006 
(2007-priser), jf. figur 3.6b. Det svarer til en stigning på 2¼ pct. i gennemsnit om året i 
perioden, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. 

Det samlede demografiske træk på det offentlige forbrug har været omtrent nul i pe-
rioden siden 19814, jf. figur 3.7a. Det dækker imidlertid over demografisk betingede 
mindre udgifter på undervisningsområdet som følge af relativt færre børn og unge i 
perioden og demografisk betingede mérudgifter på sundheds- og socialområdet bl.a. 
som følge af flere ældre, jf. figur 3.7b.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det demografiske træk kan opgøres tilbage til 1981 efter samme metode, som anvendes i Finansministeriets bereg-
ninger af den finanspolitiske holdbarhed. 
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Figur 3.7a Figur 3.7b 
Realvækst i offentligt forbrug til  
velfærdsservice1) (gnst. fra 1981 til 2006) 

Udvikling i antallet af 0-25-årige og  
over 64-årige, 1981-2006 

0

1

2

3

4

Sundhed Undervisning Socialområdet Individuelt
forbrug i alt

0

1

2

3

4

Realvækst (faktisk)
Realvækst (udover demografisk træk)

Pct. Pct.

 

 

90

100

110

120

81 86 91 96 01 06

90

100

110

120

0-25-årige Over 64-årige

Indeks 2006 = 100 Indeks 2006 = 100

 

1) Det individuelle offentlige forbrug, jf. anmærkning til figur 3.5. Ved opgørelsen af det demografiske træk har 
udgangsåret betydning. Det demografiske træk på de offentlige udgifter er her beregnet med afsæt i udgif-
terne pr. bruger i 2005. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  

International sammenligning 
Det er et fællestræk for de økonomisk mest velstående lande, at de anvender en be-
tydelig del af deres ressourcer til velfærdsydelser (uddannelse, sundhed mv.). Der er 
imidlertid forskel på, hvilke ydelser der finansieres over skatterne i de forskellige lan-
de. I Europa og især i Skandinavien er der en tendens til, at de fleste velfærdsydelser 
finansieres over skatterne, mens visse velfærdsydelser i fx USA i vidt omfang finan-
sieres privat. 

I Danmark er udgifterne til offentligt forbrug således højere end i de fleste andre 
OECD-lande målt i forhold til BNP, jf. figur 3.8a. Efter Sverige er Danmark det land i 
OECD med det største offentlige forbrug målt i forhold til BNP. Det skyldes pri-
mært, at det offentligt finansierede forbrug af borgernære velfærdsydelser (individuelt 
offentligt forbrug) er relativt højt i Danmark. Danmark brugte således godt 18 pct. af 
BNP på individuelt offentligt forbrug i 2005 ifølge tal fra OECD, mens EU-
gennemsnittet var 12¾ pct., og eksempelvis USA anvendte knap 6½ pct.  
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Figur 3.8a Figur 3.8b 
Offentligt forbrug i udvalgte OECD-lande1), 
2005 

Offentligt forbrug til socialområdet2), 2004 
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Figur 3.8c Figur 3.8d 
Offentligt forbrug til undervisning2), 2004 Offentligt forbrug til sundhed2), 2004 
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1)  EU(15) er ekskl. Portugal. 
2)  Både individuelt og kollektivt offentligt forbrug. EU(15) er ekskl. Spanien og Belgien. Der foreligger ikke 

sammenlignelige tal for landene uden for Europa.   
Kilde:  OECD, Annual National Accounts (2007), Eurostat og egne beregninger. 

Det er særligt på social- og undervisningsområdet, at de offentlige forbrugsudgifter 
er forholdsvis høje i Danmark, mens forskellen er markant mindre på sundhedsom-
rådet, jf. figur 3.8b-3.8d.  

Udgifterne til kollektivt offentligt forbrug i Danmark ligger derimod nogenlunde på 
niveau med de andre OECD-lande. Det kollektive forbrug omfatter som nævnt ud-
gifter til forsvar, politi, administration mv. I 2005 brugte Danmark 7¾ pct. af BNP 
på kollektivt offentligt forbrug, hvilket er nogenlunde på niveau med EU-gennem-
snittet. USA brugte til sammenligning godt 9½ pct. af BNP på kollektivt offentligt 
forbrug i 2005. 



 Kapitel 3. Det offentlige forbrug 

72 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 

Socialområdet (daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede mv.)5 
Socialområdet er det område, hvor de offentlige udgifter til velfærdservice er vokset 
mest siden begyndelsen af 1970’erne. Socialområdet omfatter bl.a. daginstitutioner 
og pleje af ældre og handicappede. 

Fra 1971 til 2006 er udgifterne til socialområdet øget fra 2½ pct. til 5½ pct. af BNP. 
Det svarer til en realvækst på ca. 4 pct. i gennemsnit om året i perioden. Det demo-
grafiske træk på socialområdet har været forholdsvis beskedent i de seneste 25 år i 
forhold til den samlede realvækst på området, jf. figur 3.7a. Udgiftsvæksten på områ-
det skal dermed navnlig ses i sammenhæng med forbedringer og udvidelser af den 
offentlige service samt stigende dækningsgrader (dvs. flere brugere i forhold til stør-
relsen af de pågældende befolkningsgrupper).  

De offentlige forbrugsudgifter til socialområdet i Danmark er markant højere end 
EU-gennemsnittet, jf. figur 3.8b. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at en række 
opgaver – børnepasning, ældrepleje mv. – i et betydeligt omfang varetages og finan-
sieres i offentligt regi i Danmark, mens det i en række andre lande i højere grad er 
privat finansierede opgaver, eller opgaver der varetages inden for familien. Kun i 
Sverige udgør det offentlige forbrug på socialområdet samme andel af BNP som i 
Danmark.

Udgiftsvæksten på socialområdet siden 1971 skyldes blandt andet en stigning i om-
fanget af offentligt finansieret børnepasning udenfor hjemmet i takt med kvindernes 
stigende deltagelse på arbejdsmarkedet. Andelen af 0-6-årige børn i dagpasning steg 
således fra 6,6 pct. i 1960 til 57,9 pct. i slutningen af 1980’erne, samtidig med at kvin-
dernes erhvervsfrekvens steg fra 40,9 pct. til 73,6 pct., jf. boks 3.7. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 De offentlige udgifter til plejehjem medregnes til sundhedsområdet i den internationale klassifikation af de offentli-
ge udgifter. 
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Boks 3.7 
Andelen af børn i daginstitution og kvinders erhvervsfrekvens 

 
Siden 1960’erne er der sket en kraftig stigning i andelen af de 0-6-årige børn, der bliver passet i dag-
tilbud. I 1960 blev under 10 pct. af de 0-6-årige børn passet i dagtilbud, mens andelen i 2006 var over 
80 pct., jf. figur a.  En del af de øvrige 0-6-årige passes hjemme i forbindelse med barselsorlov.  Af de 
1-6-årige børn passes mere end 90 pct. i dagtilbud i 2006. 
 

Figur a 
Andel af 0-6-årige børn i daginstitution mv., 1960-2006 
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Anm.: I årene 2004-2006 er antallet af børn i dagpleje opgjort i efteråret, mens optællingen blev gennemført 

i foråret før 2004. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
 
Det stigende antal børn i dagpasning kan ses i sammenhæng med kvindernes stigende erhvervsdel-
tagelse. Kvindernes erhvervsfrekvens steg fra knap 40 pct. i 1960 til godt 68 pct. i 1980, jf. figur b. 
Stigningen fortsatte op gennem 1980’erne om end i et noget langsommere tempo, og i 1990 toppe-
de kvindernes erhvervsfrekvens på godt 73 pct. I 2006 var kvindernes erhvervsfrekvens godt 71 pct. 
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Boks 3.7 (fortsat) 
Andelen af børn i daginstitution og kvinders erhvervsfrekvens 

 

Figur b Figur c 
Kvinders erhvervsfrekvens1 (15-69-årige), 
1960-2006 

Kvinders deltidsfrekvens2, 1970-2006 

30

40

50

60

70

80

60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
30

40

50

60

70

80

Pct. Pct.

 

 

0

10

20

30

40

70 74 78 82 86 90 94 98 02 06
0

10

20

30

40

Pct. Pct.

 
 
1) Erhvervsfrekvensen er arbejdsstyrkens størrelse opgjort som andel af den samlede befolkning i de er-

hvervsaktive aldre. Opgørelsen af erhvervsfrekvensen for de 15-69-årige i Danmarks Statistik, 50-
årsoversigten for årene 1960-2000 er fremskrevet til 2001-2006 med udviklingen i de 16-66-åriges erhvervs-
frekvens.

2) Deltidsfrekvensen er antallet af personer på deltid opgjort som andel af antallet af beskæftigede. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samtidig med stigningen i kvindernes erhvervsfrekvens steg kvindernes deltidsfrekvens op gennem 
1970’erne. Deltidsfrekvensen steg fra 27 pct. i 1970 til 36 pct. omkring 1980, hvor den toppede. Her-
efter begyndte flere kvinder at tage fuldtidsarbejde, og deltidsfrekvensen faldt. Den faldende deltids-
frekvens kan være en medvirkende forklaring til den fortsatte stigning i udgifterne til dagtilbud, selv-
om kvindernes erhvervsdeltagelse ikke længere stiger. 
 

Andelen af 0-6-årige børn i dagpasning er fortsat med at stige frem til 2006, selvom 
kvindernes erhvervsfrekvens har ligget nogenlunde stabilt i perioden. Udgifterne på 
børneområdet er samtidig steget med ca. ½ pct. af BNP fra 1990-20066, jf. figur 3.9a.

Udviklingen kan skyldes, at dagpasning i dag er mere end blot et pasningstilbud. Når 
hovedparten af børnene er i dagpleje, sender også hjemmegående forældre i højere 
grad deres børn i dagpasning, så de kan være sammen med andre børn. Udviklingen 
kan endvidere ses i sammenhæng med udstedelse af pasningsgaranti i perioden.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Det offentlige forbrug på socialområdet kan underopdeles for perioden siden 1990. 
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Figur 3.9a Figur 3.9b 
Offentligt forbrug på socialområdet,  
1990-2006 (pct. af BNP) 

Offentligt forbrug på socialområdet,  
1990-2006 (2007-priser) 
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Anm.: Opdelingen af det offentlige forbrug mv. foreligger først fra 1990 fordelt på undergrupper (børn, ældre og 
øvrige). Udgifterne på ældreområdet er ekskl. plejehjemsudgifter, der medregnes til sundhedsområdet i hen-
hold til den internationale klassifikation af de offentlige udgifter.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

I 2006 passes mere end 90 pct. af de 1-6-årige børn i dagtilbud. Der må på den bag-
grund forventes en mere afdæmpet stigning i efterspørgslen efter dagpasning frem-
over.

I forhold til andre lande passes en forholdsvis høj andel af børnene i dagtilbud i 
Danmark, navnlig blandt de 0-2-årige.7

På ældreområdet er det offentlige forbrug næsten fordoblet fra 1990 til 2006 opgjort 
i pct. af BNP. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med en stigning i antallet af 
modtagere af hjemmehjælp.8 Antallet af modtagere af hjemmehjælp er således steget 
med mere end 30.000 fra godt 170.000 til godt 200.000 siden første halvdel af 
1990’erne. Stigningen kan ses i sammenhæng med, at den mere plejekrævende grup-
pe af ældre i alderen 80 år og derover er vokset i perioden.

I Danmark modtager en større andel af de ældre hjemmehjælp end i de omkringlig-
gende lande9, hvilket er en medvirkende forklaring på de relativt høje offentlige for-
brugsudgifter på socialområdet. Dækningsgraden er 25 pct. blandt de over 66-årige i 
Danmark. Til sammenligning er dækningsgraden i Norge 20 pct., mens den i Finland 
og Sverige er henholdsvis 11 pct. og 9 pct. for de over 64-årige. 

I Sverige er hjemmehjælpen koncentreret omkring de svageste ældre, som har behov 
for et stort antal timer. Den svenske visitationspraksis er således mere stram end i 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 OECD (2006), Starting Strong II: Early Childhood Education and Care.
8 Det har endvidere betydet et teknisk betinget løft af de offentlige forbrugsudgifter på ældreområdet siden 1990, at 
antallet af ældreboliger er øget, mens antallet af plejehjemspladser og dermed sundhedsudgifterne er reduceret. Drift-
sudgifter i forbindelse med ældreboliger henregnes til socialområdet ifølge den internationale klassifikation af de of-
fentlige udgifter, mens plejehjem henregnes til sundhedsområdet, jf. kapitel 2.  
9 Velfærdskommissionen (2005), Sådan gør andre lande (kapitel 7) samt Nielsen og Andersen (2006), Hjemmehjælp. 
Mellem myter og virkelighed.  
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Danmark, og samtidig er der en vis egenbetaling i Sverige, der er højest opgjort pr. 
time for personer med behov for få timers hjemmehjælp. 

De øvrige serviceudgifter på socialområdet (dvs. udover børne- og ældreområdet) 
har ligget nogenlunde konstant i forhold til BNP fra 1990-2006. Disse udgifter dæk-
ker primært over hjælp til handicappede samt særligt udsatte og svage grupper. 

Undervisning 
De offentlige forbrugsudgifter til undervisningsområdet er vokset lidt mere end BNP 
i perioden 1971-2006, jf. figur 3.6a ovenfor. Udviklingen dækker imidlertid over et 
ujævnt forløb. Undervisningsudgifterne steg fra ca. 5½ pct. af BNP i begyndelsen af 
1970’erne til ca. 6½ pct. i begyndelsen af 1980’erne, hvorefter udgifterne opgjort 
som andel af BNP faldt i nogle år til ca. 5½ pct. i midten af 1980’erne.  

Siden midten af 1980’erne er undervisningsudgifterne vokset lidt mere end sam-
fundsøkonomien som helhed til knap 6 pct. af BNP i 2006. 

I forhold til andre lande er de offentlige forbrugsudgifter til undervisning relativt hø-
je i Danmark, jf. figur 3.8d. Danmark er et af de OECD-lande, hvor de samlede of-
fentlige og private udgifter til uddannelse er højest opgjort i forhold til BNP, og hvor 
den største del af udgifterne til uddannelse finansieres over skatterne.10 Navnlig de 
videregående uddannelser er i højere grad privat finansierede i en række andre lande.  

Udgiftsudviklingen på undervisningsområdet siden 1971 dækker over to modsatret-
tede effekter, nemlig den demografiske udvikling med generelt mindre ungdomsår-
gange samt det forhold, at en stigende andel af en årgang får en uddannelse.

Antallet af skolesøgende børn (6-15-årige) faldt således med over 200.000 personer 
fra midten af 1970’erne til midten af 1990’erne, jf. figur 3.10a. Siden midten af 
1990’erne har der dog været en stigning på ca. 125.000 personer til ca. 690.000 i 
2007. For de 16-25-årige har der ligeledes været et markant fald siden begyndelsen af 
1970’erne, men for denne aldersgruppe er udviklingen først netop begyndt at vende 
som den gjorde for de 6-15-årige i 1990’erne. 

Den demografiske udvikling har dermed medvirket til at dæmpe udviklingen i de of-
fentlige forbrugsudgifter til undervisning i 1980’erne og 1990’erne, mens der i de se-
nere år har været et stigende demografisk træk på undervisningsudgifterne. 

Andelen af en ungdomsårgang, der tager en uddannelse, er vokset markant. Fra be-
gyndelsen af 1980’erne til midten af 1990’erne steg andelen, der fuldfører en ung-
domsuddannelse, fra godt 60 pct. til godt 80 pct., jf. figur 3.10b. Siden har andelen lig-
get nogenlunde konstant. Andelen, der fuldfører en videregående uddannelse, er ste-
get fra godt 20 pct. i 1980 til 45 pct. i 2004.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 OECD (2006), Education at a glance. 
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Figur 3.10a Figur 3.10b 
Udvikling i antallet af 6-15-årige og  
16-25-årige, 1971-2007 
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Anm.: Figur 3.10b viser det forventede fremtidige uddannelsesniveau for en aktuel ungdomsårgang 25 år efter, at de 
er gået ud af 9. klasse. Det faktiske uddannelsesmønster i 2004 for ældre årgange anvendes som fremskriv-
ningsgrundlag. Tallet for 2004 dækker således over den årgang, der gik ud af 9. klasse i 2004. Der foreligger 
ikke sammenlignelige tal før 1980. Før 2000 foreligger der kun data for hver femte år. 

Kilde: Danmarks Statistik, Uni-C og egne beregninger. 

Til sammenligning gennemførte ca. 10 pct. en almen gymnasial uddannelse i midten 
af 1960’erne, mens godt 1 pct. gennemførte en universitetsuddannelse.11

 
Sundhed12 
De offentlige forbrugsudgifter til sundhedsområdet er vokset lidt mere end BNP i 
perioden 1971-2006 som helhed. Det offentlige forbrug på sundhedsområdet steg fra 
ca. 6 pct. af BNP i begyndelsen af 1970’erne til godt 7½ pct. af BNP i begyndelsen af 
1980’erne. De offentlige forbrugsudgifter til sundhed faldt efterfølgende til ca. 6 pct. 
af BNP i 2000, men er øget med knap ½ pct. af BNP fra 2000 til 2006. 

Det offentlige forbrug på sundhedsområdet voksede dermed i gennemsnit godt 1 
pct. om året fra 1981 til 2006 i faste priser.13 Det demografiske træk på sundhedsom-
rådet kan i samme periode beregnes til gennemsnitligt knap 0,5 pct. årligt blandt an-
det som følge af flere ældre. 

I begyndelsen af 1970’erne var sundhedsvæsenet forholdsvis veludbygget i Danmark 
i forhold til de fleste sammenlignelige lande. De danske sundhedsudgifter var således 
synligt højere end EU-gennemsnittet frem til begyndelsen af 1990’erne målt i forhold 
til BNP, jf. figur 3.11a og 3.11b. I Danmark var de samlede offentlige og private 
sundhedsudgifter desuden højere end i USA indtil begyndelsen af 1980’erne.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Fuldførte uddannelser ifølge Danmarks Statistik, 50-årsoversigten, opgjort i forhold til en femtedel af aldersgruppen 
25-29-årige. 
12 De offentlige udgifter til sundhedsområdet omfatter udgifter til plejehjem i den funktionelle fordeling af det of-
fentlige forbrug, jf. den internationale klassifikation. 
13 I perioden har der været en teknisk betinget reduktion af de offentlige forbrugsudgifter på sundhedsområdet, idet 
antallet af plejehjemspladser er reduceret, mens antallet af ældreboliger er øget, jf. fodnote 8. 
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Siden begyndelsen af 1970’erne er sundhedsvæsenet imidlertid udbygget kraftigt i en 
række lande. I EU og USA har væksten i sundhedsudgifterne således været betydeligt 
højere end den nominelle BNP-vækst i denne periode. Dette kan blandt andet ses i 
forhold til landenes forholdsvis lave udgangspunkt. I Danmark er sundhedsudgifter-
ne vokset lidt mere end BNP over de seneste godt 30 år. 

Udviklingen i de danske sundhedsudgifter kan ses i sammenhæng med en omkost-
ningsminimerende udgiftsstyring på området, jf. Velfærdskommissionen (2005).

De danske sundhedsudgifter har ligget på niveau med EU-gennemsnittet siden be-
gyndelsen af 1990’erne. Det gælder både de offentlige udgifter til sundhed og de 
samlede sundhedsudgifter. 

Figur 3.11a Figur 3.11b  
Offentlige sundhedsudgifter, 1972-2003 Samlede sundhedsudgifter, 1972-2003 
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Anm.: Figurerne er baseret på OECD’s opgørelse af sundhedsudgifterne, der almindeligvis anvendes til internatio-
nale sammenligninger på sundhedsområdet. Tallene afviger fra figur 3.6a og 3.6b, der er baseret på den in-
ternationale formålsfordeling af de offentlige forbrugsudgifter i nationalregnskabet. Ifølge OECD’s definiti-
on af sundhedsudgifterne medregnes fx udgifter til investeringer, ligesom der medregnes visse udgifter til 
pleje af ældre og handicappede med et sundhedsfagligt indhold, der i formålsfordelingen af de offentlige ud-
gifter i nationalregnskabet medregnes til socialområdet. EU er beregnet som et vægtet gennemsnit for de 10 
EU lande, hvor der foreligger sammenlignelige tal (Østrig, Danmark, Finland, Tyskland (Vesttyskland før 
1990), Irland, Holland, Portugal, Spanien, Sverige og England). 

Kilde:  OECD Health Data 2006 og egne beregninger. 

I Danmark finansieres 83 pct. af sundhedsudgifterne over skatterne i 2003.14 Det er 
mere end OECD-gennemsnittet på 72 pct., men på niveau med fx Sverige, Norge og 
Storbritannien. 

Private sundhedsforsikringer finansierer en betydelig del af sundhedsudgifterne i vis-
se lande, herunder Frankrig (13 pct.), Holland (17 pct.) og USA (37 pct.), mens fi-
nansieringsbidraget fra private forsikringsordninger kun er omkring 1 pct. af udgif-
terne i Danmark ifølge OECD’s opgørelse. Private sundhedsudgifter til bl.a. medicin, 
der ikke er dækket af private forsikringer, udgør 16 pct. af sundhedsudgifterne i 
Danmark.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
14 OECD (2006), Health at a glance. 
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3.5 Det offentlige ressourceforbrug  
Aflønning af de offentligt ansatte og køb af varer og tjenester er de helt centrale ele-
menter i produktionen af de offentlige serviceydelser og i opgørelsen af det offentlige 
forbrug. Aflønningen af de offentligt ansatte udgør således  af det offentlige for-
brug, mens køb af varer og tjenester udgør , jf. tabel 3.2.

Tabel 3.2 
Sammensætningen af det offentlige forbrug, 1995-2005 

 
 

 1995 2001 2005 
1995-
2001 

2001-
2005 

1995-
2005 

 

   Ændring i pct.-enheder  
 Pct. af det samlede off. forbrug        
 Aflønning af offentligt ansatte (lønsum) 68,0 67,8 66,6 -0,2 -1,2 -1,4  
 Køb af varer og tjenester 30,2 31,7 33,1 1,5 1,4 2,9  
 Sociale ydelser i naturalier 5,1 5,1 5,5  -0,1  0,4  0,3  
 Salg af varer og tjenester -12,1 -11,4 -11,6  0,6  -0,1  0,5  
 Andre produktionsskatter og -subsidier, 

netto 0,2 -0,6  -0,6  -0,8  0,0  -0,8 
 

 Afskrivninger  8,5  7,4  7,0  -1,1  -0,4  -1,5  
 

Anm.:  Beregnet med afsæt i årets priser. De senest tilgængelige endelige regnskaber for det offentlige område 
foreligger for 2005. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

De øvrige poster i det offentlige forbrug, jf. også boks 3.8, udgør samlet set en beske-
den andel af de offentlige forbrugsudgifter. 

I løbet af de seneste 10 år er udgifterne til aflønning af de offentligt ansatte mindsket 
som andel af det samlede offentlige forbrug samtidig med, at udgiftsandelen til køb 
af varer og tjenester er øget. Aflønningen eller lønsummens andel af de samlede of-
fentlige forbrugsudgifter er således reduceret med 1,4 pct.-enheder fra 1995 til 2005, 
mens varekøbets andel af forbrugsudgifterne er steget med 2,9 pct.-enheder i samme 
periode, jf. tabel 3.2 og boks 3.9. 

Udgifterne til sociale ydelser i naturalier er øget i pct. af det samlede offentlige for-
brug siden 2001, hvilket primært skal ses i lyset af stigende sygesikringsudgifter, her-
under vækst i udgifterne til medicintilskud. 

De offentlige indtægter fra salg af varer og tjenester er reduceret i forhold til de sam-
lede offentlige forbrugsudgifter fra 1995 til 2001, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng 
med store udsving i deltagerbetalingen vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser i pe-
rioden.15

                                                                                                                                                                                                                                                                        
15 1995 var et år med relativt høje indtægter fra arbejdsmarkedsuddannelser i forhold til de omkringliggende år. 
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Boks 3.8 
Øvrige udgiftsposter i det offentlige forbrug 

 
Udover aflønning af offentligt ansatte og køb af varer og tjenester indgår en række mindre udgiftspo-
ster i det offentlige forbrug: 

Sociale ydelser i naturalier omfatter primært sygesikringsydelser, herunder medicintilskud, 
tilskud til almen lægepraksis mv. samt tilskud til handikaphjælpemidler o. lign.  
Salg af varer og tjenester omfatter navnlig brugerbetaling til de offentlige serviceydelser, 
herunder på dagpasnings-, ældre- samt undervisningsområdet.  
Andre produktionsskatter og -subsidier, netto er en nationalregnskabsteknisk post, som 
omfatter de offentlige institutioners betaling af skatter, herunder primært ejendomsskatter 
og vægtafgift, og modtagelse af subsidier vedr. ansatte i fleks- og skånejob samt aktiverede 
tilknyttet en offentlig institution som led i virksomhedspraktikordningen.  
Afskrivningerne er ligeledes en nationalregnskabsteknisk post, der er beregnet på baggrund 
af det offentlige kapitalapparat. Afskrivningerne, der er et mål for forbruget af det offentlige 
kapitalapparat, påvirker ikke den offentlige saldo. 

 

I perioden 1995-2001 faldt posten, der omfatter nettovirkningen af andre produkti-
onsskatter og subsidier. Faldet i 1995-2001 skyldes primært stigende subsidier afledt 
af en betydelig vækst i aktiverede i offentlig virksomhedspraktik.16 Fra 2001 til 2005 
skal postens uændrede andel af det samlede offentlige forbrug ses i sammenhæng 
med faldende subsidier afledt af virksomhedspraktikordningen og stigende subsidier 
som følge af vækst i offentligt ansatte i fleksjob.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
16 Udgiftsvirkningen af virksomhedspraktikordningen er samlet set neutral for det offentlige forbrug, idet subsidie-
virkningen modsvares af offentlige lønsumsudgifter. 
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Boks 3.9 
Historisk udvikling i offentlig lønsum og køb af varer og tjenester 

 
Historisk set har varekøbets andel af det offentlige forbrug bevæget sig fra at være faldende i 
1970’erne til at være nogenlunde uændret gennem 1980’erne, hvorefter der har været en stigende 
tendens, jf. figur a. 
 
Lønsummen steg som andel af det samlede offentlige forbrug indtil slutningen af 1980’erne, hvoref-
ter lønsumsandelen har været faldende. 
 

Figur a 
Offentlig lønsum og varekøb som andel af det samlede offentlige forbrug, 1971-2005 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Baggrunden for udviklingen belyses i perioden 1995-2005, hvor datausikkerheden er mindre end før 
1995. Flere data- og metoderevisioner før 1995 vanskeliggør en mere detaljeret analyse af hovedår-
sagerne til udviklingen før 1995. 
 

3.6 Udvikling i lønsum og køb og varer og tjenester, 1995-2005 
Siden 1995 er de offentlige udgifter til løn faldet som andel af det samlede offentlige 
forbrug, mens udgifterne til køb af varer og tjenester er øget i forhold til de samlede 
forbrugsudgifter, jf. figur 3.12a. Varekøbsandelen er samtidig steget mere, end løn-
sumsandelen er faldet, jf. figur 3.12b. Faldet i lønsummens andel af forbruget er især 
sket i de seneste år, mens varekøbsandelen har været stigende siden 1995.  
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Figur 3.12a Figur 3.12b 
Offentligt varekøb og lønsum som andel af 
det samlede offentlige forbrug, 1995-2005 

Ændring i varekøb og lønsum som andel af 
det offentlige forbrug, 1995-2005 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
  

 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Knap halvdelen af forøgelsen i varekøbets andel af det samlede offentlige forbrug 
siden 1995 skyldes udviklingen på sygehusområdet, jf. tabel 3.3 samt afsnit 3.6.1. Der-
udover bidrager udgiftsudviklingen på børne- og ungeområdet til den stigende vare-
købsandel i perioden, jf. også afsnit 3.6.2.

Tabel 3.3 
Varekøb og lønsum i pct. af det samlede offentlige forbrug fordelt på hovedgrupper, 1995-2005 

 
 1995-2001 2001-2005 1995-2005 

Ændring i pct.-enheder ift. samlet off. forbrug    
    
Varekøb 1,5 1,4 2,9 
Sygehuse 0,4 0,8 1,3 
Børn og unge 0,5 0,1 0,6 
Øvrige områder 0,5 0,5 1,0 
    
Lønsum -0,2 -1,2 -1,4 
Sygehuse 0,0 0,1 0,1 
Børn og unge 0,7 -0,2 0,5 
Forsvar -0,8 -0,3 -1,0 

Aktiverede i virksomhedspraktik 0,5 -0,4 0,1 

Øvrige områder -0,6 -0,5 -1,0 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Faldet i lønsummens andel af det samlede offentlige forbrug siden 1995 skyldes pri-
mært udviklingen på forsvarsområdet i perioden 1995-2001, jf. også afsnit 3.6.3.

Omvendt bidrager børne- og ungeområdet isoleret set til en stigning i lønsumsande-
len i årene 1995-2001, hvilket primært skyldes udbygning af dagpasningsområdet 
som led i pasningsgarantien. 
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Aktiverede i offentlig virksomhedspraktik bidrog til en stigning i lønsummens andel 
af det samlede offentlige forbrug før 2001 og til et fald herefter. Det skyldes en stig-
ning i antal aktiverede i virksomhedspraktik indtil omkring år 2000, hvorefter antallet 
er faldet. 

Udviklingen i varekøb og lønsum i øvrigt dækker over en række forskellige bevægel-
ser og ses ikke umiddelbart at afspejle mere generelle forhold eller tendenser. 

3.6.1 Sygehuse 
Fra 1995 til 2005 er køb af varer og tjenester på sygehusområdet steget fra 3,7 til 4,9 
pct. af det samlede offentlige forbrug, jf. figur 3.13a. Stigningen i varekøbet har især 
været markant efter 2000. Samtidig er lønsummen i pct. af det samlede offentlige for-
brug på sygehusområdet omtrent uændret i hele perioden.  

Figur 3.13a Figur 3.13b 
Varekøb og lønsum på sygehuse i pct. af 
det samlede offentlige forbrug, 1995-2005 
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Anm.:  Sygehuse omfatter både somatiske og psykia-
triske sygehuse. 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Kilde:  Lægemiddelstyrelsen, Danmarks Statistik 
 samt egne beregninger. 

Stigende medicinudgifter kan forklare en del af udviklingen i købet af varer og tjene-
steydelser på sygehusene. Fra 1998 til 2005 er sygehusenes udgifter til medicin steget 
svarende til 0,5 pct.-enheder af det samlede offentligt forbrug, jf. figur 3.13b. I denne 
periode steg det samlede offentlige varekøb med 3,0 pct.-enheder målt i forhold til 
det samlede offentlige forbrug. Medicinudgifterne på sygehusene kan derfor forklare 
knap 1/6 af stigningen. 

Det forøgede varekøb på sygehusområdet kan formentlig også ses i sammenhæng 
med udviklingen i beskæftigelsen på sygehusene. Fra 1995 til 2004 er antal læger, sy-
geplejersker og andet sundhedsfagligt personale på sygehusene steget med ca. 8.600 
personer, jf. figur 3.14. Samtidig er der imidlertid sket et fald i det øvrige personale på 
sygehusene på ca. 4.800 personer. Faldet i de øvrige personalegrupper kan dække 
over, at private virksomheder i større omfang varetager funktioner på sygehusene, 
hvilket vil trække i retning af et relativt større køb af varer og tjenesteydelser.  
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Figur 3.14 
Antal læger, sygeplejersker o. lign. samt øvrigt personale på sygehusene, 1995-2004 
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Anm.:  Der er dataomlægninger mellem 1999 og 2000. 
Kilde: Løn- og beskæftigelsesregistret samt personale og lønstatistik for sygehusvæsenet, Sundhedsstyrelsen.  

Det udvidede frie sygehusvalg kan alene forklare en lille del af stigningen i køb af va-
rer og tjenesteydelser. I juli 2002 blev det udvidede frie sygehusvalg indført, hvilket 
betød, at patienter, der står overfor behandlinger med over to måneders ventetid, 
kan vælge et privat sygehus i Danmark eller i udlandet, som har en aftale med Dan-
ske Regioner, og få det betalt af regionen. I perioden 2001-2005 steg det samlede va-
rekøb svarende til 1,4 pct.-enheder af det samlede offentlige forbrug, jf. tabel 3.3.
Heraf kan det udvidede frie sygehusvalg forklare ca. 0,1 pct.-enhed. 

Stigende brug af vikarer på sygehusområdet bidrager derimod ikke nævneværdigt til 
det forøgede varekøb i pct. af det samlede offentlige forbrug på sygehusområdet. 
Antal sygeplejersker og sygehjælpere ansat som vikarer er steget med i alt ca. 700 per-
soner fra 2001 til 2005.17 Selvom størstedelen må formodes at arbejde på offentlige 
sygehuse, da over 80 pct. af de ansatte på sundhedsområdet er offentligt ansatte, gi-
ver øget brug af vikarer kun et helt beskedent bidrag til forklaringen af varekøbsud-
viklingen i forhold til det samlede offentlige forbrug.  
 
3.6.2 Børne- og ungeområdet 
På børne- og ungeområdet er både varekøbet og lønsummen øget i pct. af de samle-
de offentlige forbrugsudgifter siden 1995, herunder især i perioden 1995-2001, jf. figur 
3.15.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
17 Tal fra Danmarks Statistik for vikarbranchen fordelt på udgiftsområder foreligger kun for den offentlige og private 
sektor set under ét, jf. særudtræk fra Danmarks Statistik.
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Figur 3.15 
Varekøb og lønsum på børne- og ungeområdet i pct. af det samlede offentlige forbrug,  
1995-2005 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Udviklingen skal ses i lyset af udbygningen på dagpasningsområdet som led i pas-
ningsgarantien. Det gælder især de integrerede daginstitutioner, jf. tabel 3.4.
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Tabel 3.4 
Ændring i varekøbets og lønsummens andel af det samlede offentlige forbrug indenfor dagpleje 
samt dag- og døgninstitutioner mv. for børn og unge, 1995-2005 

 
 1995-2001 2001-2005 1995-2005 

Ændring i pct.-enheder ift. samlet off. forbrug    
    
Varekøbsandel 0,5 0,1 0,6 
Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 0,3 0,0 0,3 
Integrerede daginstitutioner 0,1 0,0 0,1 
Øvrige områder 0,1 0,0 0,2 
    
Lønsumsandel 0,7 -0,2 0,5 
Integrerede daginstitutioner 0,4 0,1 0,5 
Dagpleje 0,1 -0,2 -0,1 
Vuggestuer -0,1 -0,1 -0,2 
Børnehaver 0,1 -0,2 -0,1 
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0,1 0,1 0,1 
Døgninstitutioner for børn og unge 0,1 0,0 0,1 
Øvrige områder 0,1 0,1 0,2 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

Brugen af plejefamilier steg desuden i slutningen af 1990’erne, hvilket medvirker til 
forøgelsen af varekøbsandelen i 1995-2001. Væksten i antal anbringelser fra 1995 til 
2001 omfattede således især anbringelser i familiepleje, jf. tabel 3.5.

Tabel 3.5 
Ændring i antal børn og unge anbragt udenfor eget hjem, 1995-2005 

 
  1995-2001 2001-2005 1995-2005  
 Antal anbringelser, i alt 2.299 -270 2.029  
 - Døgninstitution 91 -140 -49  
 - Familiepleje 1.434 -92 1.342  
 - Opholdssteder mv. 774 -38 736  
 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

3.6.3 Forsvarsudgifter 
Forsvarets udgifter til lønsum er reduceret fra 3,9 pct. af de samlede offentlige for-
brugsudgifter i 1995 til 2,8 pct. i 2005, jf. figur 3.16a. Dermed kan udviklingen på for-
svarsområdet forklare godt ¾ af reduktionen i den samlede offentlige lønsums andel 
af de offentlige forbrugsudgifter. 
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Figur 3.16a Figur 3.16b 
Varekøbs- og lønsumsandel i forsvaret, 
1995-2005 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Kilde: Statsregnskabet og egne beregninger. 

Faldet i lønsumsandelen følger af en betydelig reduktion af antal årsværk indenfor 
forsvaret, jf. figur 3.16b.

Den relativt kraftigere reduktion af beskæftigelsen i forsvaret skal bl.a. ses i sammen-
hæng med omstillingen i retning af et mindre og mere specialiseret forsvar målrettet 
internationale opgaver. Dette har de seneste år medført færre værnepligtige, kortere 
værnepligtstid samt færre civilt ansatte. 

Forsvarets udgifter til køb af varer og tjenester, herunder våbensystemer og lignende, 
er som andel af det samlede offentlige forbrug reduceret fra 3,0 pct. i 1995 til 2,8 pct. 
i 2005. Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at forsvarets andel af det sam-
lede offentlige forbrug generelt har været faldende. 
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4. Rekrutteringsudfordringen i den offentlige sektor 

4.1 Indledning og sammenfatning 
Der meldes aktuelt om vanskeligheder med at rekruttere arbejdskraft både på det of-
fentlige og private arbejdsmarked. De nuværende rekrutteringsudfordringer skal bl.a. 
ses i lyset af de gode konjunkturer med historisk lav ledighed og pres på arbejdsmar-
kedet.

Inden for det offentlige område meldes der navnlig om flaskehalse for læger og sy-
geplejersker. I dele af landet meldes der også om vanskeligheder med at rekruttere 
plejepersonale som fx social- og sundhedsassistenter. På andre offentlige områder, fx 
administrativt personale, er der ikke generelt mangel på arbejdskraft.1 Lokalt kan der 
imidlertid også her være udfordringer. 

De nuværende rekrutteringsudfordringer inden for sundheds- og ældreplejeområdet 
skal bl.a. ses i sammenhæng med, at disse områder er tilført ekstra ressourcer i de se-
nere år. Beskæftigelsen af læger og sygeplejersker på offentlige hospitaler og af pleje-
personale er således steget siden 2001.  

Også på lidt længere sigt kan der være udfordringer med at rekruttere og fastholde 
tilstrækkeligt med personale. Det afspejler blandt andet den demografiske udvikling 
med et vigende antal i de erhvervsaktive aldersgrupper. En forøgelse af den offentli-
ge beskæftigelse vil skærpe rekrutteringsudfordringen og medføre en tilsvarende re-
duktion i mulighederne for privat beskæftigelse.   

For at få et groft indtryk af fremtidige rekrutteringsudfordringer er der foretaget et 
sæt mekaniske beregninger, som illustrerer den mulige stigning i rekrutteringsbehovet 
som følge af tilbagetrækning, ændret arbejdsstyrke, ændrede jobmuligheder i den pri-
vate sektor osv. Beregningerne angiver en mulig retning i rekrutteringsudfordringen 
for at fastholde uændret offentlig beskæftigelse. Rekrutteringssituationen kan påvir-
kes af ændringer i fastholdelse, unges uddannelsesvalg, tilgang af udenlandsk arbejds-
kraft, arbejdstid, sygefravær, ændret arbejdstilrettelæggelse og en række andre for-
hold.2

De mekaniske fremskrivninger peger på, at den årlige tilbagetrækning fra offentlig 
beskæftigelse til efterløn, førtidspension og folkepension kan stige fra ca. 14.000 per-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 De 4 nye Beskæftigelsesregioner udarbejder såkaldte arbejdsmarkedsbalancer for ca. 1.600 stillingskategorier. Ifølge 
disse opgørelser var der ”tværgående og strukturel” mangel på bl.a. læger, sygeplejersker og pædagoger i flere af be-
skæftigelsesregionerne. Der er endnu ikke noget erfaringsgrundlag med opgørelsen af arbejdsmarkedsbalancerne.  
2 Beregningen tager udgangspunkt i, at de tilgangs- og afgangsmønstre for offentligt ansatte, der kunne konstateres i 
2000-2004 (fordelt på alder og køn) vil være uændrede fremover. Opgørelsen er rent mekanisk og tager ikke højde 
for, at fx tilbagetrækning og uddannelsesvalg samt jobmuligheder i den private sektor varierer over tid og let kan af-
vige fra det forudsatte. Størrelsesordenen af en given fremskreven ubalance er usikker og afhænger bl.a. af, hvilket år 
fremskrivningen tager udgangspunkt i, og hvor langt frem beregningen foretages. 
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soner om året de seneste 10 år til ca. 20.000 personer om året de kommende 10 år – 
hvis ikke de offentligt ansatte trækker sig senere tilbage end i dag. 

Den mulige stigning i tilbagetrækningen på ca. 6.000 om året skal ses i forhold til, at 
der siden 1995 hvert år har været 100-120.000 ansatte, der har forladt det offentlige 
og et tilsvarende eller større antal nye medarbejdere, der er blevet ansat. I næsten alle 
år har rekrutteringen været større end afgangen, og beskæftigelsen er steget. Samtidig 
er der flere privatansatte, der er gået over til offentlig beskæftigelse, end omvendt. 

Den mekaniske beregning peger på, at der i tilfælde af uændret procentvis tilgang (fx 
fra privat beskæftigelse), tilbagetrækning, jobskift osv. frem mod 2015 samlet set vil 
være 35.000 flere, der forlader den offentlige sektor, end der bliver rekrutteret til sek-
toren, jf. tabel 4.1. Det afspejler navnlig virkningen af større tilbagetrækning fra ar-
bejdsmarkedet.  

Den beregnede ubalance i 2015 på ca. 35.000 personer fremstår overkommelig sam-
menholdt med, at der sammenlagt vil ske omkring 1 mio. nyansættelser mv. frem 
mod 2015. Opgørelser af en ubalance i et bestemt år et stykke ude i fremtiden (fx 
2015) kan derfor give et fortegnet billede af den reelle situation. En lille årlig ubalan-
ce kan akkumuleres til store tal, når man regner langt frem i tid. Tilsvarende kan en 
stor beregnet ubalance mange år frem i tid være udtryk for en begrænset årlig udfor-
dring.

Et mere retvisende billede af udfordringen kan opnås ved at opgøre kravet til fx den 
procentvise stigning i den årlige rekruttering, eller ved at opgøre kravet til bedre fast-
holdelse gennem længere gennemsnitlig ansættelseslængde eller senere tilbagetræk-
ning. Nedenfor vises nogle beregningstekniske eksempler:  

Hvis udfordringen opgøres som kravet til flere nyansatte i den offentlige sek-
tor, skal den årlige rekruttering øges med ca. 8 pct. (fx fra 108.000 til 115-
116.000) for at fastholde uændret offentlig beskæftigelse.  
Den offentlige rekruttering skal med andre ord øges fra ca. 3,8 pct. af arbejds-
styrken pr. år til 4,0-4,1 pct. af arbejdsstyrken. Dermed skal den offentlige re-
kruttering ifølge beregningen op på knap samme niveau som i sidste halvdel af 
1990’erne.
En anden mulighed er at øge den gennemsnitlige ansættelseslængde for of-
fentlig ansatte, som i øjeblikket er ca. 7 år. Den gennemsnitlige ansættelses-
længde skal i så fald stige med ca. ½ år. Alternativt skal den gennemsnitlige 
tilbagetrækningsalder for 50-årige stige med ca. 2 år (fra ca. 61½ til ca. 63½ 
år).
Øget gennemsnitlig arbejdstid – fx ved, at flere arbejder fuld tid frem for del-
tid – vil også kunne bidrage til at imødegå udfordringen. En beregningsteknisk 
stigning i den gennemsnitlige effektive arbejdstid på fx 20 minutter om ugen 
vil modsvare ca. 20 pct. af udfordringen. 
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Reduceret sygefravær vil også kunne øge det effektive arbejdsudbud. I staten 
er det gennemsnitlige sygefravær ca. 8 dage om året, mens sygefraværet er ca. 
12 dage i kommunerne og regionerne. Til sammenligning er sygefraværet på 
DA-området knap 9 dage. Hvis eksempelvis sygefraværet i kommuner og re-
gioner nedbringes, så forskellen til staten halveres, vil det i sig selv kunne 
modsvare ca. 15 pct. af udfordringen. 

Tabel 4.1 
Rekrutteringsbalance i 2015 og krav til rekruttering og fastholdelse 

 
  1.000 personer  

 Rekrutteringsbalance i 20151)  35   
      
 Tilpasning for at opretholde uændret beskæftigelse Pct. af tilpasning  
 Øget årlig rekruttering på 8.000 personer (8 pct.)  100    
 Stigning i gennemsnitlig ansættelseslængde på ½ år  100   
 Ét års senere tilbagetrækning  50   
 Øget effektiv arbejdstid på 20 min. om ugen (lavere deltidsfrekvens mv.)  20   
 Reduktion af sygefraværet med 2 dage i kommunerne og regionerne  15   
  

1) Ved uændrede til- og afgangsmønstre i forhold til 2000-04. 
 

 

Hvis den offentlige beskæftigelse øges, vil rekrutteringsudfordringen blive større end 
vist her. Som en tommelfingerregel vil en stigning i den offentlige beskæftigelse på 
5.000 personer frem mod 2015 betyde, at rekrutteringen årligt skal øges med ca. 1 
pct., når der tages højde for de løbende jobskift. Alternativt skal den gennemsnitlige 
længde af ansættelsesforhold i det offentlige øges med ca. 3 uger for at opnå samme 
effekt på den samlede offentlige arbejdsindsats.  

Muligheden for ubalancer er større inden for nogle faggrupper end andre. Mekaniske 
fremskrivninger peger på, at der fortsat vil blive stadig flere læger, plejepersonale og 
pædagoger frem mod 2015. Antallet af sygeplejersker kan ifølge beregningerne stige 
lidt frem mod 2010, men ikke derefter, medmindre der fx er øget tilgang til faget eller 
mindre afgang. Der er udsigt til, at der kan blive færre folkeskolelærere, medmindre 
fx tilbagetrækningsalderen for lærere stiger.  

Den fremskrevne udvikling i de forskellige faggruppers antal kan sammenholdes med 
mulige scenarier for efterspørgslen. Både efterspørgsels- og udbudssiden er forbun-
det med usikkerhed, og resultaterne afhænger af de antagelser, der gøres. Samtidig 
påvirker en lang række faktorer løbende både udbud og efterspørgsel inden for et gi-
vet fag. Udbuddet af arbejdskraft påvirkes fx af unges uddannelsesvalg, karriereskift 
ind og ud af faget og af ældres tilbagetrækning, mens efterspørgslen påvirkes af fx 
ændringer i behov, ændret arbejdsdeling mellem faggrupper, teknologisk udvikling, 
arbejdstilrettelæggelse og effektiv arbejdstid. 
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Hvis efterspørgslen udvikler sig i takt med den demografiske udvikling (fx antal æl-
dre for plejepersonale, og antal børn i forskellige aldersgrupper for pædagoger og læ-
rere) peger fremskrivningerne på, at efterspørgslen efter læger og plejepersonale kan 
stige nogenlunde på linje med udbuddet. Med disse antagelser kan der blive for man-
ge pædagoger i forhold til behovet.  

For skolelærere og sygeplejersker peger disse fremskrivningsprincipper på behov for 
øget rekruttering til offentlig beskæftigelse, reduktion i frafaldet i uddannelserne, 
bedre fastholdelse på arbejdsmarkedet eller andre tilpasninger, jf. afsnit 4.5.

I de senere år er beskæftigelsen for blandt andet læger og plejepersonale steget hurti-
gere end det demografiske træk. Hvis der beregningsteknisk indregnes en vækst i be-
skæftigelsen på 1 pct. om året frem mod 2015, viser beregningerne, at der fx kan væ-
re behov for en stigning i den årlige rekruttering af læger og social- og sundhedsassi-
stenter samt -hjælpere. Rekrutteringsgrundlaget kan bl.a. stige ved øget studiegen-
nemførelse eller øget beskæftigelse af personer af udenlandsk herkomst. Andre til-
pasninger – fx bedre fastholdelse, mindre sygefravær, eller mindre tid brugt på admi-
nistration mv. – vil også kunne reducere udfordringen og bidrage til at styrke den of-
fentlige service.

Rekrutteringsudfordringen skal generelt vurderes i lyset af udviklingen i den samlede 
arbejdsstyrke, som udgør det overordnende rekrutteringsgrundlag. Arbejdsstyrken 
forventes at være ret konstant de næste årtier, jf. afsnit 4.2.

Initiativer, der varigt øger arbejdsstyrken eller reducerer ledigheden, vil således kunne 
afhjælpe eventuelle rekrutteringsproblemer – og samtidig afbøde konsekvensen af, at 
øget offentlig beskæftigelse vil svække den private beskæftigelse tilsvarende.  

Samtidig kan øget fastholdelse og rekruttering af offentligt personale bl.a. stille krav 
om bedre offentlig ledelse, attraktive arbejdspladser og reduceret førtidig tilbage-
trækning. Større søgning, hurtigere studiegennemførelse og lavere frafald på nogle 
områder vil også kunne sikre en målrettet styrkelse af det samlede offentlige rekrutte-
ringsgrundlag. 

Afsnit 4.2 belyser sammenhængen mellem rekrutteringsudfordringerne for den of-
fentlige sektor, udviklingen på det private arbejdsmarked og den fremtidige udvikling 
i arbejdsstyrken. Afsnit 4.3 belyser tilgangen til og afgangen fra offentlige beskæftigel-
se i de sidste 10 år. I lyset heraf præsenterer afsnit 4.4 fremskrivninger af, hvordan af-
gangen fra den offentlige sektor – herunder tilbagetrækningen – og rekrutteringen vil 
udvikle sig, hvis de observerede til- og afgangsmønstre fra de seneste år fastholdes. 
Afsnit 4.5 belyser udviklingen for udvalgte faggrupper, og afsnit 4.6 opridser forskelle 
i rekrutteringsudfordringen på tværs af regioner. 
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4.2 Det offentlige og det private arbejdsmarked 
Det offentlige arbejdsmarked er på mange områder tæt forbundet med det private. 
Halvdelen af den offentlige rekruttering på ca. 110.000 personer om året kommer fra 
privat ansættelse (herunder nyuddannede, der under studiet havde deltidsjob i det 
private). Mellem en tredjedel og halvdelen af afgangen sker til job i det private.  

For nogle grupper af offentligt ansatte – fx akademikere, kontorpersonale og hånd-
værkere – er der relativt god mulighed for at vælge mellem private og offentlige job. 
Det gælder også i mindre udstrækning inden for offentlige kerneområder som fx un-
dervisning, sundheds- og plejesektoren. Eksempelvis arbejder godt 20 pct. af de ud-
dannede skolelærere i den private sektor. Inden for sundhedssektoren er der fx læger 
og sygeplejersker på privatklinikker og -hospitaler, sygeplejerskebureauer mv. I dag-
institutioner og på plejehjem er der blandt andet en del ikke-faglærte blandt de ansat-
te, der også kan have alternative jobmuligheder i det private.  

Rekrutteringsudfordringen for det offentlige kan derfor ikke ses uafhængigt af udvik-
lingen i den private sektor. Når konjunkturerne er gode, og ledigheden er lav, vil bå-
de nyuddannede og offentligt ansatte have flere jobmuligheder i den private sektor. 
Lavere ledighed medfører således også flere regionale flaskehalseområder på det of-
fentlige område, jf. figur 4.1a.

Den registrerede ledighed i 2006 nåede ned på knap 125.000 personer, hvilket er det 
laveste niveau siden midten af 1970’erne. Jobmulighederne i den private sektor, hvor 
der også er mangel på arbejdskraft, er derfor særligt gode i øjeblikket. De aktuelle re-
krutteringsproblemer for det offentlige kan derfor bl.a. henføres til, at konjunkturer-
ne er særligt gode netop nu. 

Figur 4.1a Figur 4.1b 
Flaskehalse på det offentlige område og 
antallet af ledige 

Aldersfordeling blandt de privat og  
offentligt beskæftigede, 2004 
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Anm.: En flaskehals er defineret som en mere end rent midlertidigt efterspørgsel fra virksomhederne eller det of-
fentlige i en region efter arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer, der ikke kan tilfredsstilles med le-
dig arbejdskraft. Flaskehalsene opgøres af de regionale arbejdsmarkedsråd. 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Rekruttering til det offentlige kan også på lidt længere sigt udgøre en udfordring. I 
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den offentlige sektor er hver tredje ansat i dag over 50 år, hvor det i den private sek-
tor kun er hver fjerde, jf. figur 4.1b. Den skæve aldersfordeling i den offentlige sektor 
med relativt mange over 50 år betyder, at flere offentligt ansatte ventes at trække sig 
tilbage i de kommende 10 år. 

Den fremtidige rekrutteringsudfordring skal samtidig ses i lyset af den demografiske 
udvikling og udviklingen i den samlede arbejdsstyrke. I de kommende år er de ældre 
årgange relativt store, mens de yngre årgange er relativt små, jf. figur 4.2a og figur 4.2b.
Den demografiske udvikling trækker derfor isoleret set ned i arbejdsstyrken. 

Figur 4.2a Figur 4.2b 
Antal i de unge årgange (21-30 år) Antal i de ældre årgange (56-65 år) 
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Kilde: DREAM’s befolkningsprognose. 

De reformer, som er besluttet i det seneste tiår – herunder især med Velfærdsaftalen 
– skønnes imidlertid med nogen usikkerhed at sikre en nogenlunde konstant arbejds-
styrke frem mod 2040. Heri er også indregnet bidrag til øget erhvervsdeltagelse og 
beskæftigelse fra et stigende uddannelsesniveau i arbejdsstyrken og fra stigende gen-
nemsnitlig opholdstid for indvandrere, som erfaringsmæssigt er forbundet med øget 
erhvervsdeltagelse. Velfærdsaftalen vurderes isoleret set at styrke beskæftigelsen med 
rundt regnet 200.000 personer i 2040, jf. figur 4.3a.

Dermed indebærer reformerne, at der i gennemsnit over årene vil være nogenlunde 
balance mellem antallet af personer, der forlader arbejdsstyrken og antallet af perso-
ner, der træder ind i arbejdsstyrken, jf. figur 4.3b.
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Figur 4.3a Figur 4.3b 
Velfærdsaftalen sikrer mod fremtidigt fald 
i beskæftigelsen 

Gennemsnitlig årlig nettoindtræden og –
udtræden af arbejdsstyrken, 2010-40 
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Anm.: Den årlige nettoindtræden og -udtræden af arbejdsstyrken i figur 4.3b er beregnet ud fra år-til-år ændringerne 
i hver årgangs erhvervsdeltagelse målt i antal personer. Indtræden beregnes ved at summe over de årgange, 
hvor der netto er flere i arbejdsstyrken end året før, mens udtræden beregnes ved at summe over de årgange, 
hvor der netto er færre i arbejdsstyrken end året før. Der er nettoindtræden også i nogle årgange, som ikke er 
helt unge, og nettoudtræden i nogle årgange, som ikke er tæt på efterløns- og pensionsalderen. Tallene inklu-
derer ikke, at der også inden for hver aldersgruppe er nogen, der forlader arbejdsstyrken, og andre, der træ-
der ind i samme år. 

Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. 

4.3 Tilgangen og afgangen fra den offentlige sektor de sidste 10 år 
I de sidste 10 år har omkring 100-120.000 ansatte forladt det offentlige hvert år, jf.
figur 4.4a. I samme periode er der typisk blevet rekrutteret et tilsvarende eller større 
antal hvert år. Opgørelsen dækker over til- og afgang fra den offentlige sektor, og ik-
ke interne jobskift i den offentlige sektor. Tallene inkluderer derimod personer, der 
midlertidigt forlader arbejdsmarkedet, fx pga. barsel eller sygeorlov, for senere at 
vende tilbage.3

Afgangen fra den offentlige sektor svarer til, at cirka hver 7. offentlig ansat hvert år 
forlader sektoren. Afgangen har udgjort en nogenlunde konstant andel af den offent-
lige beskæftigelse siden 1995, jf. figur 4.4b.

Den offentlige sektors årlige rekruttering svarer dermed også til, at omkring hver 7. 
medarbejder er ansat inden for det seneste år. Den årlige rekruttering svarer til om-
kring 4 pct. af den samlede arbejdsstyrke, jf. figur 4.4b.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Tilgang og afgang er beregnet på basis af en stikprøvepå 33,3 pct. af befolkningen. Definitionerne følger konventi-
onerne i RAS, og 2004 er det senest tilgængelige år. Nettotilgangen i de enkelte år svarer ikke til ændringen i den of-
fentlige beskæftigelse som opgjort i nationalregnskabet. Generelt er nettotilgangen til offentlig beskæftigelse i stik-
prøven mindre end i nationalregnskabet opgørelse, dvs. tilgangen er undervurderet eller afgangen overvurderet i for-
hold til nationalregnskabets opgørelse af den offentlige beskæftigelse. 
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Figur 4.4a Figur 4.4b 
Årlig til- og afgang til og fra den offentlige 
sektor, 1995-2004 

Årlig tilgang til den offentlige sektor i pct. 
af arbejdsstyrken og årlig afgang i pct. af 
den offentlige beskæftigelse, 1995-2004 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Tilgangen til den offentlige sektor kan opdeles på tilgang fra ledighed, privat beskæf-
tigelse og tilgang af personer, der før stod uden for arbejdsmarkedet. 

Privat beskæftigede dækker både over færdiguddannede personer, som skifter sektor, 
og fx studerende med et studiejob i den private sektor, som efter endt uddannelse får 
job i den offentlige sektor. Tilgangen af personer uden for arbejdsstyrken omfatter fx 
nyuddannede uden studiejob, personer på barselsorlov og sygedagpenge mv.  

Rekrutteringen til den offentlige sektor foretages hovedsageligt blandt privat ansatte 
og personer uden for arbejdsstyrken, men der ansættes også en del fra ledighed jf. ta-
bel 4.2. Tilgangen fra privat beskæftigelse og af personer uden for arbejdsstyrken har 
været nogenlunde uændret i perioden 1995-2004, mens tilgangen fra ledighed er fal-
det. Denne udvikling skal blandt andet ses i sammenhæng med faldet i ledigheden, så 
der har været færre ledige at rekruttere fra. 

Den offentlige rekruttering fra ledighed har i perioden 1995-2004 svinget lidt om-
kring 10 pct. af de fuldtidsledige, jf. figur 4.5a (opgørelsen er inkl. rekruttering til støt-
tet offentlig beskæftigelse i forbindelse med aktivering af ledige). I hele perioden 
1995-2004 har den årlige rekruttering fra den private sektor ligget på omkring 2,5-3,0 
pct. af de privatansatte, jf. figur 4.5a. 
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Tabel 4.2 
Gennemsnitlig årlig til – og afgang til/fra den offentlige sektor, 1995-2004, 1.000 personer  

 
  1995-1997 1998-2000 2001-2004  

 Tilgang i alt 118 110 108  
 Fra privat sektor 54 54 55  
 Fra uden for arbejdsstyrken 37 36 37  
 Fra ledighed 28 19 16  
      
 Afgang i alt 109 107 111  
 Til privat sektor 46 51 48  
 Tilbagetrækning 14 13 16  
 Heraf:     
   - Efterløn 8 8 10  
   - Folkepension  2  2  2  
   - Førtidspension  5  3  3  
 Ledighed  23  16  16  
 Uden for arbejdsstyrken  27  26  31  
 

Anm.: ’Afgang i alt’ og ’uden for arbejdsstyrken’ indeholder også døde. 
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
 

 

Den væsentligste årsag til afgang fra den offentlige sektor er ansættelse i den private 
sektor, som står for mellem en tredjedel og halvdelen af den årlige afgang. Afgangen 
til privat beskæftigelse steg i 1998-2000 blandt andet på baggrund af gode konjunktu-
rer. Den midlertidige konjunkturafmatning i 2001-2002 bragte i de år afgangen til 
den private sektor tilbage til niveauet fra midten af 1990’erne. 

Figur 4.5a Figur 4.5b 
Tilgang fra privat beskæftigelse og ledighed 
til den offentlige sektor i procent af den  
private beskæftigelse hhv. ledighed 

Nettotilgang til den offentlige sektor af 
privat beskæftigede 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Afgangen til efterløn er vokset fra omkring 8.000 personer om året i 1995-2000 til ca. 
10.000 om året i 2001-2004. I samme periode har afgangen til folkepension ligget 
nogenlunde konstant på 2.000 personer. Afgangene afspejler bl.a., at relativt mange 
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inden for det offentlige går på efterløn og gør det tidligt, dvs. ved 60- eller 62-års al-
deren.

Nettorekrutteringen fra privat beskæftigede har i de fleste år været positiv og følger 
til dels udviklingen i konjunkturerne, jf. figur 4.5b. Når konjunkturerne er særligt gode, 
er nettorekrutteringen af privatansatte typisk lav (fx i 1999-2001) og omvendt.  

Aldersfordelingen for dem, der bliver ansat i det offentlige, viser stor tilgang af per-
soner i starten af 20’erne og ind til starten af 30’erne – både fra gruppen uden for ar-
bejdsstyrken og fra privat beskæftigelse, jf. figur 4.6a. Det afspejler bl.a. tilgang af ny-
uddannede, idet uddannelsesniveauet er relativt højt i den offentlige sektor. Tilgan-
gen fra privat beskæftigelse i denne aldersgruppe kan som nævnt delvist henføres til, 
at en del studerende har et studiejob og derfor står opført som privatansat året før, 
de ansættes i den offentlige sektor. 

Figur 4.6a Figur 4.6b  
Aldersopdeling af tilgangen til den  
offentlige sektor i 2004 

Aldersopdeling for afgange fra den  
offentlige sektor i 2004 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Der er generelt størst afgang fra offentlig beskæftigelse til privat beskæftigelse for 
unge, men der er afgang til private job op mod fx 50-55 års alderen, jf. figur 4.6b. Af-
gangen til privat beskæftigelse er generelt mindre end tilgangen fra privat beskæftigel-
se for de fleste aldersgrupper. Som nævnt er afgangen til tidlig efterløn ved 60-62 år 
stor, mens afgangen ved folkepensionsalderen er lille, da de fleste offentlige ansatte 
har trukket sig tilbage inden. 

Den offentlige sektor rekrutterer i det store og hele fra de samme aldersgrupper som 
den private sektor, jf. figur 4.7a. Den private sektor rekrutterer relativt flere helt unge, 
hvilket blandet andet afspejler, at antallet af studie- og fritidsjob er større i den priva-
te sektor. 
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Figur 4.7a Figur 4.7b 
Aldersfordelingen af tilgangen til den  
offentlige sektor og den private sektor i 
2004 

Aldersfordeling for afgange fra den  
offentlige sektor og den private sektor i 
2004 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

En relativt stor andel af afgangen fra den offentlige sektor i 2004 var af 60-årige, jf. 
figur 4.7b. Det afspejler dels forskellen i aldersfordelingen mellem offentligt og privat 
beskæftigede, og at offentligt ansatte i gennemsnit (og altså ikke korrigeret for for-
skelle i kønsfordeling, uddannelse og indkomst mv.) har større tilbøjelighed til at gå 
på efterløn. 

4.4 Tilgang og afgang de kommende 10 år og rekrutteringsudfordringen 
Der er betydelig usikkerhed om niveauet for til- og afgang fremadrettet, bl.a. fordi 
udviklingen vil afhænge af ændringer i adfærd, gennemførte politiske initiativer, kon-
junkturudviklingen og andre forhold.  

Der tages i det følgende udgangspunkt i en mekanisk fremskrivning af tilgang til og 
afgang fra den offentlige sektor, jf. boks 4.1. Den beregnede ændring i den offentlige 
beskæftigelse baseret på disse til- og afgange kan ses som en indikator for størrelsen 
af den udfordring, der kan være med at øge rekrutteringen eller styrke fastholdelsen, 
hvis det antages, at den offentlige beskæftigelse skal være uændret i perioden.  

Opgørelsen tager afsæt i, at tilgangen til det offentlige fra henholdsvis ledighed, den 
private sektor og uden for arbejdsstyrken er konstant fordelt på alder og køn. Tilgan-
gen opgøres dermed som en konstant andel af de nævnte grupper med udgangspunkt 
i de tilgangsmønstre, som gjaldt i perioden 2000-2004.

Det vil sige, at lavere ledighed fremadrettet end i 2000-2004 (for en given alders-
gruppe og køn) vil medføre lavere tilgang til den offentlige sektor fra denne gruppe 
(fordi der er færre i denne gruppe at rekruttere fra). Tilsvarende vil en ændring i den 
private beskæftigelse eller i antallet af personer uden for arbejdsstyrken i forhold til 
2000-2004 (opdelt på alder og køn) medføre ændret tilgang til offentlig beskæftigelse, 
fordi der dermed vil være flere eller færre at rekruttere fra i disse grupper.  
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Afgangen fra offentlig beskæftigelse er opgjort som en fast andel af den offentlige be-
skæftigelse opdelt på køn og alder. Det vil fx sige, at en stigning i andelen af ældre i 
offentlig beskæftigelse vil medføre større afgang til tilbagetrækning.  

Der er i beregningen foretaget en (lille) proportional justering i tilgangssandsynlighe-
derne, således at ændringer i den samlede offentlige beskæftigelse i perioden 2000 til 
2004 ikke medfører ændret beregnet rekrutteringsbehov i fremskrivningen. Ifølge na-
tionalregnskabet var den offentlige beskæftigelse nogenlunde uændret fra 2000-2004. 
Fremskrivningen baseret på de beregnede til- og afgangsfrekvenser tager afsæt i be-
skæftigelsesniveauet i nationalregnskabet i det senest kendte år (2006) og fremskriver 
beskæftigelsen i 2007-2015. 

Principperne betyder samlet, at der ikke opgøres en ændring i rekrutteringsbehovet 
(ved given offentlig beskæftigelse), hvis ledighed, privat beskæftigelse, antallet af per-
soner uden for arbejdsstyrken, samt alders- og kønsfordeling for den private og of-
fentlige beskæftigelse mv. er konstant fra 2000-2004 og frem.  

Den mekaniske fremskrivning viser et samlet fald i den offentlige beskæftigelse på ca. 
35.000 personer frem mod 2015 svarende til ca. 4-5.000 personer om året i 2007-
2015. Det dækker over tilgang på ca. 109.000 om året i gennemsnit og afgang fra of-
fentlig beskæftigelse på ca. 113.000 personer om året, jf. tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Gennemsnitlig årlig afgang fra og tilgang til den offentlige sektor, 1.000 personer 

 
  2000-2004 2005-2010 2011-2015  

 Afgang i alt 111 113 112  
 Tilbagetrækning 15 20 20  
 Heraf:     
   - Efterløn 10 13 12  
   - Folkepension 2 4 5  
   - Førtidspension 3 3 3  
 Privat beskæftigelse 50 48 47  
 Ledighed 16 16 15  
 Øvrige uden for arbejdsstyrken  30 29 29  
      
 Tilgang i alt 111 108 110  
 Fra privat beskæftigelse 57 58  59  
 Fra uden for arbejdsstyrken 37  35  37  
 Fra ledighed 17  14  14  
 Nettotilgang i alt 0  -5  -2  
 

Anm.: ’Afgang i alt’ indeholder også døde. Tilgangen i 2000-2004 er justeret, så nettotilgangen svarer til  
 nationalregnskabets opgørelse af den offentlige beskæftigelse. 
Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 
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Den samlede tilbagetrækning fra offentlig beskæftigelse til førtidspension, efterløn og 
folkepension vokser med de forudsatte afgangsmønstre og som følge af aldersforde-
lingen fra ca. 15.000 personer årligt i 2000-2004 til omkring 20.000 personer i 2011-
2015, jf. tabel 4.3. Det skal ses i lyset af, at tilbagetrækningen i sidste halvdel af 

Boks 4.1  
Mekanisk fremskrivning af den offentlige beskæftigelse 

 
Den mekaniske fremskrivning af tilgang til og afgang fra den offentlige sektor er baseret på de ob-
serverede til- og afgangsmønstre, køns- og aldersfordelingen af de offentligt ansatte mv. for de se-
nest kendte år.  
 
På basis af en stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen opgøres afgangen fra offentlig beskæftigelse 
fordelt på afgang til privat beskæftigelse, ledighed, midlertidigt uden for arbejdsstyrken (omfatter 
orlovsordninger og sygedagpenge), førtidspension, efterløn, folkepension og øvrige uden for ar-
bejdsstyrken (herunder udvandring mv.).  
 
Tilgangen opgøres opdelt på tilgang fra privat beskæftigelse, tilgang fra ledighed og tilgang af per-
soner, der før stod uden for arbejdsmarkedet (herunder blandt andet nyuddannede).  
 
Herudfra beregnes tilgangs- og afgangshyppigheder for given alder og køn af offentligt ansatte. Af-
gangshyppighederne til hver kategori beregnes i forhold til den offentlige beskæftigelse (fordelt på 
alder og køn). Afgangen vil dermed stige i takt med, at en stigende andel af de offentligt ansatte når 
efterløns- og pensionsalderen. 
 
For tilgang fra ledighed beregnes tilgangssandsynligheden som antallet af ledige, der opnår beskæf-
tigelse i det offentlige i 2000-2004 i forhold til antallet af ledige i disse år (fordelt på alder og køn). 
Det vil sige, at lavere ledighed i fremskrivningen end i 2000-04 isoleret set medfører lavere tilgang til 
offentlig beskæftigelse.  
 
For tilgang fra privat beskæftigelse beregnes tilgangssandsynligheden som antallet af privat beskæf-
tigede, der opnår beskæftigelse i det offentlige, i forhold til antallet af privat beskæftigede (fordelt 
på alder og køn). En uændret privat beskæftigelse (opdelt på alder og køn) vil dermed medføre 
uændret tilgang til det offentlige fra privat beskæftigede. 
 
Den mekanisk beregnede ændring i den offentlige beskæftigelse angiver dermed den rekrutterings-
udfordring, som kan tilskrives ændret afgang fra det offentlige som følge af ændret køns- og alders-
sammensætning og ændret tilgang som følge af lav ledighed frem mod 2015, udviklingen i den pri-
vate beskæftigelse og aldersfordelingen blandt ledige, privatansatte mv. Herunder tages der højde 
for, afgang fra offentlig beskæftigelse som følge af dødsfald. De forudsatte dødshyppigheder svarer 
til befolkningen som helhed og tages fra befolkningsprognosen (jf. DREAM, juni 2006). 
 
Forudsætningerne om udviklingen i befolkningen, arbejdsstyrken og den samlede beskæftigelse er 
baseret på den seneste mellemfristede fremskrivning, jf. Danmarks Konvergensprogram 2006, Fi-
nansministeriet. I fremskrivningen forudsættes et fald i arbejdsstyrken på ca. 30.000 personer fra 
2005 til 2015. Samtidig forudsættes et fald i den strukturelle ledighed af nogenlunde samme størrel-
sesorden og dermed en ledighedsprocent på ca. 4½ pct. af arbejdsstyrken fra 2010 til 2015.  
 
I fremskrivningen er overgangshyppighederne beregnet som gennemsnit over perioden 2000-2004. 
For at reducere fremskrivningens følsomhed over for nettoændringen i den offentlige beskæftigelse i 
udgangsårene, er nettotilgangen i udgangspositionen sat til nul ved at skalere tilgangene proportio-
nalt. Da nettotilgangen er tæt på nul i nationalregnskabet tal for 2000-2004 har skaleringen kun 
marginal betydning for fremskrivningen. Fremskrivningen baseret på de beregnede til- og afgangs-
frekvenser tager afsæt i beskæftigelsesniveauet i nationalregnskabet i det senest kendte år (2006) og 
fremskriver beskæftigelsen i 2007-2015. 
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1990’erne var ca. 13.000 personer. Afgangsfrekvenserne til efterløn, folkepension og 
førtidspension har under ét været mere stabile end fx afgangen til privat beskæftigel-
se.

Afgangen til privat beskæftigelse er i hele perioden 2005-2015 næsten uændret på 
48.000 personer årligt i det beregningstekniske forløb, og dermed lidt lavere end i 
2000-2004. Det (lille) fremskrevne fald i afgangen til privat beskæftigelse og øvrige 
uden for arbejdsstyrken i forhold til 2000-2004 afspejler navnlig lidt færre unge i of-
fentlig beskæftigelse og dermed lavere afgang fra denne gruppe. 

Tilgangen til den offentlige sektor ligger med de anvendte forudsætninger på omkring 
108-110.000 personer om året, jf. tabel 4.3. Tilgangen er forholdsvist lav i 2005-10 (ca. 
108.000), hvilket bl.a. afspejler den forudsatte lave ledighed, og at ungdomsårgangene 
er forholdsvist små i disse år. Frem mod 2015 stiger tilgangen lidt, hvilket primært 
afspejler lidt flere i alderen 20-30 år, jf. afsnit 4.2. Det medfører en svag stigning i til-
gangen fra privat beskæftigelse og i tilgangen af nyuddannede mv. 

Figur 4.8a Figur 4.8b 
Årlig til- og afgang til/fra den offentlige 
sektor som andel af hhv. arbejdsstyrken og 
den offentlige beskæftigelse, 1995-2015 
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Kilde: ADAM og egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Rekrutteringsudfordringen i forhold til at sikre uændret offentlig beskæftigelse svarer 
på den baggrund som nævnt til op mod 35.000 personer frem mod 2015, jf. figur 4.8b.

Rekrutteringsudfordringen svarer dermed til ca. 4-5.000 personer pr. år. Det vil sige, 
at der årligt skal rekrutteres ca. 4 pct. ekstra, eller at afgangen fra den offentlige sek-
tor skal reduceres tilsvarende. Her er ikke taget højde for en vis afgang af de ekstra 
rekrutterede personer over tid. Hvis afgangen og aldersfordelingen følger den for øv-
rige offentligt ansatte, skal tilgangen øges med ca. 8.000 om året, dvs. med 7-8 pct.  

Set i forhold til arbejdsstyrken skal den offentlige rekruttering således stige fra ca. 3,8 
pct. af arbejdsstyrken til 4,0-4,1 pct. for at sikre uændret offentlig beskæftigelse – ved 
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uændrede afgangsmønstre. Dermed vil den årlige offentlige rekruttering skulle være 
på knap samme niveau som i sidste halvdel af 1990’erne.  

Med gode jobmuligheder i det private og i lyset af, at ungdomsårgangene er mindre 
(også i forhold til arbejdsstyrken), vil det formentlig være en udfordring, som stiller 
krav til blandt andet bedre fastholdelse og mere attraktive arbejdspladser i det offent-
lige. Samtidig kan rekrutteringsudfordringen være mere udtalt inden for nogle fag-
områder end andre. 

4.5 Rekrutteringsudfordringen på udvalgte fagområder  
Udfordringen med offentlig rekruttering vil variere på tværs af fagområder4. Det af-
spejler bl.a., at der er betydelig forskel i alderssammensætningen mellem de forskelli-
ge offentlige faggrupper, jf. figur 4.9a. Eksempelvis er over 40 pct. af de ansatte folke-
skolelærere, rengørings- og husassistenter over 50 år.

Til sammenligning er det fx ca. 25 pct. af de offentligt ansatte sygeplejersker m.fl., 
hjemmehjælpere og pædagogmedhjælpere, der er over 50 år, jf. figur 4.9b. For akade-
mikere og kontorpersonale er det ca. en tredjedel, hvilket er det samme som for den 
offentlige sektor som helhed. I det private som helhed er ca. 25 pct. over 50 år. 

Figur 4.9a Figur 4.9b 
Aldersfordelingen blandt udvalgte  
fagområder inden for den offentlige  
sektor, 2003 

Andel af offentlig ansatte over 50 år på  
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Aldersfordelingen er kun en blandt flere faktorer af betydning for de fremtidige re-
krutteringsudfordringer. Både tilgangs- og afgangsmønstrene fordelt på alder kan va-
riere på tværs af faggrupperne ligesom efterspørgslen efter de forskellige faggrupper 
kan udvikle sig forskelligt. Det sidste kan bl.a. følge af forskelle i udviklingen i antal 
børn henholdsvis ældre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Også inden for de enkelte fagområder kan rekrutteringsudfordringen variere afhængigt af faglige specialer. 
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For at belyse nogle af de vigtigste områder for borgerrettet service er der udarbejdet 
mekaniske fremskrivninger af arbejdsstyrken og antal offentligt ansatte ved uændrede 
til- og afgangsmønstre for en række faggrupper. Det gælder sygeplejersker og læger, 
plejepersonale samt skolelærere og pædagoger, jf. boks 4.2. På disse områder er det 
offentlige arbejdsmarked mindre tæt sammenbundet med det private end fx for kon-
tor- og rengøringspersonale, håndværkere osv. Tilsammen dækker de 5 grupper knap 
en tredjedel af den samlede offentlige beskæftigelse.

Samtidig er der udarbejdet tekniske scenarier for efterspørgslen efter hver faggruppe. 
Der er beregnet et forløb, hvor den nuværende beskæftigelse fremskrives med udvik-
lingen i det demografiske træk på de offentlige ydelser, som leveres af den pågælden-
de faggruppe – fx et sammenvejet antal børn for pædagoger, 7-15 årige for så vidt 
angår skolelærere, og et vægtet demografisk træk på sundhedsydelser for læger og sy-
geplejersker. Endvidere er udarbejdet et forløb, hvor beskæftigelsen for hver fag-
gruppe beregningsteknisk antages at stige med 1 pct. om året frem til 2015. 

Boks 4.2 
Mekanisk fremskrivning af den offentlige beskæftigelse for udvalgte faggrupper 

 
Den mekaniske fremskrivning af den offentlige beskæftigelse for udvalgte faggrupper tager ud-
gangspunkt i samme principper og metode som den mekaniske fremskrivning af den samlede offent-
lige beskæftigelse, jf. boks 4.1. 
 
I fremskrivningen af udvalgte fagområder er det til formålet ligeledes påkrævet at udarbejde en frem-
skrivning af udbuddet af arbejdskraft for hver faggruppe. (I den mekaniske fremskrivning af den sam-
lede offentlige beskæftigelse var udbuddet af arbejdskraft bestemt af arbejdsstyrken i den seneste 
mellemfristede fremskrivning af dansk økonomi, jf. Danmarks Konvergensprogram 2006).  
 
Tilgangen til udbuddet af personer i given faggruppe antages at udgøre en konstant andel af befolk-
ningen opdelt på alder og køn. Det vil fx sige, at andelen af 24-årige kvinder, som tilgår arbejdsstyr-
ken af sygeplejersker hvert år, holdes konstant på samme niveau som i 2000-2004. Et fald i antal 24-
årige kvinder i befolkningen vil derfor isoleret set trække i retning af lavere tilgang af sygeplejersker i 
fremskrivningen. Tilsvarende for andre alders-, køn- og faggrupper. Tilgangshyppighederne er be-
regnet på baggrund af en 33,3 pct. stikprøve af befolkningen.  
 
Afgangen fra arbejdsstyrken af personer i given faggruppe er opdelt på afgang til midlertidigt uden 
for arbejdsstyrken (omfatter orlovsordninger og sygedagpenge), førtidspension, efterløn, folkepen-
sion og øvrige uden for arbejdsstyrken. Det vil fx sige, at andelen af 59-årige kvindelige sygeplejer-
sker, der trækker sig tilbage som 60-årige, er fastholdt i fremskrivningsårene på samme niveau som i 
2000-2004. En stigning i antal 59-årige kvindelige sygeplejersker vil derfor alt andet lige trække i ret-
ning af større afgang. Disse overgangshyppigheder er også beregnet på baggrund af -oplysningerne i 
stikprøven. 
 
Tilgang og afgang fra offentlig beskæftigelse i hver faggruppe følger tilsvarende principper. 
 

Det skal understreges, at usikkerheden på denne type fremskrivninger er betydelig, 
og at der erfaringsmæssigt indtræder adfærdsændringer eller andre tilpasningsmeka-
nismer, der vil modgå fremskrevne ubalancer.  
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Fremskrivningerne på ”udbudssiden” bygger som nævnt på de observerede til- og 
afgange i perioden 2000-2004. Det vil sige, at særlige forhold i denne periode kan få 
betydning for hele fremskrivningen. De mekaniske fremskrivninger kan heller ikke 
tage højde for mulige ændringer i uddannelsesvalg, tilbagetrækningsalder mv. Også 
på efterspørgselssiden kan der ske tilpasninger ved eventuelle mangel- eller overud-
budssituationer, fx i form af ændret arbejdstilrettelæggelse eller arbejdskraftbespa-
rende teknologi, der fører til mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Der kan såle-
des peges på mange faktorer, der kan bidrage til, at en eventuel mangelsituation i de 
viste fremskrivninger ikke optræder eller kan afhjælpes, fx ved: 

At flere unge vælger en given uddannelse 
At uddannelserne gennemføres hurtigere, og frafaldet mindskes 
At flere tiltrækkes til beskæftigelse i faget, herunder bl.a. indvandrere og efter-
kommere, og tilgang af udenlandsk arbejdskraft. 
Etablering af merituddannelser og øget brug af realkompetencevurdering i 
forhold til grunduddannelserne.
At ældre medarbejdere bliver længere. 
At medarbejdere fastholdes bedre mere generelt.  
At medarbejdere vælger og får mulighed for længere arbejdstid. 
At der ansættes personer fra beslægtede faggrupper, hvor rekrutteringssituati-
onen er bedre. 
At enkelte opgaver overgår til andre faggrupper, hvor rekrutteringen er lettere. 
At der indføres arbejdskraftbesparende ny teknologi eller gennemføres andre 
forbedringer af arbejdsgangene. 

Fremskrivningerne skal derfor ikke ses som en prognose for en sandsynlig udvikling, 
men derimod som et beregningsteknisk redskab, der kan bidrage til at kortlægge, 
hvor udfordringer kan opstå. 

Sundhedssektoren: Læger og sygeplejersker 
For læger angav alle arbejdsmarkedsråd på nær Frederiksborg og Fyn flaskehalspro-
blemer i 4. kvartal 2006 og 10 ud af 14 arbejdsmarkedsråd ventede også flaskehals-
problemer på ét års sigt.5 Ledigheden for læger har gennem flere år været tæt på nul. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen var der i april 2007 registreret 7.200 speciallægestillinger i 
sygehusvæsenet. Heraf stod over 1.000 ledige.6

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Ifølge de 4 nye Beskæftigelsesregioners såkaldte arbejdsmarkedsbalancer var der tværgående og strukturel mangel 
på bl.a. læger, sygeplejersker og pædagoger i flere af beskæftigelsesregionerne. Der er endnu ikke noget erfarings-
grundlag med opgørelsen af arbejdsmarkedsbalancerne. 
6 Også hvis der var større ledighed blandt læger, ville der løbende være et antal midlertidigt ubesatte stillinger i for-
bindelse med jobskift, regionale ubalancer mv. Der foreligger ikke en længere tidsserie, der gør det muligt at vurdere, 
hvor højt det nuværende antal ubesatte stillinger er i historisk lys. Speciallæger udgør over halvdelen af de offentligt 
ansatte læger. 
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Resultaterne af de mekaniske fremskrivninger for læger peger på, at antallet af læger i 
offentlig beskæftigelse kan stige med 500-1.000 læger fra 2004 til 2015 (og det samle-
de antal læger i arbejdsstyrken med op mod 1.500), ved samme til- og afgangsfre-
kvenser som i 2000-2004. Den årlige nettotilgang aftager ved fastholdte til- og af-
gangsfrekvenser, navnlig som følge af stigende afgang, jf. figur 4.10a. Antallet af læger 
i arbejdsstyrken stiger med ½-1 pct. om året i fremskrivningen7. Det er mere end den 
samlede beskæftigelse i hele økonomien, men lidt mindre end den historiske vækst i 
antallet af læger. Væksten i antallet af læger svarer nogenlunde til det beregnede de-
mografiske træk, jf. figur 4.10b. 

Figur 4.10a Figur 4.10b 
Læger: Tilgang til og afgang fra offentlig 
beskæftigelse  

Læger: Mekanisk fremskrivning af  
arbejdsstyrke og offentlig beskæftigelse 
og scenarier for efterspørgslen 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

For læger peger fremskrivningerne isoleret set på, at rekrutteringsvanskelighederne 
kan være vedholdende ved stigende efterspørgsel og uændrede til- og afgangsmøn-
stre, men det afhænger selvsagt af væksten i efterspørgslen efter læger, herunder bl.a. 
udviklingen i sundhedstilstanden og effektiviteten i sygehusvæsenet.  

I 1995-2004 er beskæftigelsen for læger steget mere end det demografiske træk. Hvis 
der beregningsteknisk indregnes en vækst i beskæftigelsen på 1 pct. om året frem 
mod 2015, viser beregningerne, at der fx kan være behov for en stigning i den årlige 
rekruttering på 10 pct., jf. tabel 4.4.

Alternativt vil en stigning i den gennemsnitlige ansættelseslængde for læger på 1 år 
modgå den indregnede vækst i efterspørgslen efter læger. Rekruttering af udenland-
ske læger kan også bidrage til at modgå udfordringen, og der er flere steder sat initia-
tiver i gang med at rekruttere læger fra udlandet. I de sidste 10 år er antallet af uden-
landske læger i arbejdsstyrken omkring fordoblet til ca. 6 pct. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Det svarer stort set til Sundhedsstyrelsens ”Lægeprognose for udbuddet af læger i perioden 2004-2025”. 
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Tabel 4.4 
Læger: Mulige tilpasninger for at imødekomme en beregningsteknisk stigning i efterspørgslen 
på 1 pct. om året frem mod 2015 

 
  Pct. af tilpasning  

 Øget årlig rekruttering til offentlig beskæftigelse på 100 personer (10 pct.)  100    
 Stigning i den gennemsnitlige ansættelseslængde på 1 år  100    
 Rekruttering af udenlandske læger 100 personer om året1)  100    
  

1) Hvis der antages samme gennemsnitlig ansættelseslængde som for læger med dansk statsborgerskab. 
 

 

Hertil kommer, at optaget på lægeuddannelserne blev fordoblet i løbet af 1990’erne, 
og at denne stigning næppe er fuldt afspejlet i fremskrivningen. Øget optag slår gene-
relt igennem på lægebestanden med en forsinkelse på i omegnen af 10 år. Selv om en 
større del af uddannelsespladserne er blevet besat af udenlandske studerende, hvoraf 
nogle rejser hjem efter endt uddannelse eller få år senere, ventes det, at tilgangen af 
læger fremover vil være højere end i 2000-2004, som ligger til grund for fremskriv-
ningen. I de senere år er der endvidere taget skridt til at sikre, at en større del af stu-
diepladserne fremover besættes af danske studerende. Denne udvikling kan således 
være med til at afbøde eventuelle rekrutteringsudfordringer for læger, hvis efter-
spørgslen fx vokser hurtigere end 1 pct. om året.  

Der er også initiativer i gang vedrørende afkortning af speciallægeuddannelsen og 
andre tiltag, der særlig kan afhjælpe mangel på speciallæger. 

Ledigheden blandt sygeplejersker har i flere år været tæt på nul. Ifølge Arbejdsmarkeds-
rådenes opgørelse fra 4. kvartal 2006 var der flaskehalsproblemer i alle regioner på 
nær Fyn, og 9 ud af 14 arbejdsmarkedsråd forventede også flaskehalsproblemer på ét 
års sigt.

Den mekaniske fremskrivning baseret på til- og afgangsmønstrene fra 2000-2004 pe-
ger på, at afgangen af sygeplejersker skønnes at vokse, navnlig som følge af stigende 
tilbagetrækning, jf. figur 4.11a. Antallet af offentligt ansatte sygeplejersker kan i givet 
fald stagnere, medmindre tilgangen øges, eller afgangen reduceres.  

Ved uændrede til- og afgangsmønstre i forhold til 2000-2004 vil antallet af sygeple-
jersker ikke stige på linje med stigningen i det beregnede demografiske træk på sund-
hedsydelser, jf. figur 4.11b.
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Figur 4.11a Figur 4.11b  
Sygeplejersker: Tilgang til og afgang fra 
offentlig beskæftigelse  

Sygeplejersker: Mekanisk fremskrivning af 
arbejdsstyrke og offentlig beskæftigelse og 
scenarier for efterspørgslen 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Isoleret set peger fremskrivningerne i retning af, at rekrutteringsvanskeligheder kan 
være en vedholdende udfordring på området ved uændrede til- og afgangsfrekvenser. 
Det vil også afhænge af bl.a. fremtidige ændringer i effektiviteten i sygehusvæsenet, 
uddannelsesvalg og -gennemførsel, tilbagetrækning med videre.  

Et uændret antal sygeplejersker i forhold til den beregnede demografiske efterspørg-
sel kan ifølge beregningerne fx modgås ved en øget årlig rekruttering på 6-700 per-
soner (ca. 20 pct.). En stigning i den gennemsnitlige ansættelseslængde på godt 1 år 
kan modgå halvdelen af udfordringen, mens en stigning i den gennemsnitlige tilbage-
trækningsalder for 50-årige på 1 år vil modsvare ca. 25 pct. af udfordringen, jf. tabel 
4.5.

Tabel 4.5 
Sygeplejersker: Mulige tilpasninger for at opfylde den demografisk betingede efterspørgsel 
frem mod 2015 

 
  Pct. af tilpasning  

 Øget årlig rekruttering til offentlig beskæftigelse på 6-700 personer (20 pct.)  100    
 Stigning i den gennemsnitlige ansættelseslængde på 1år  50    
 Et års senere tilbagetrækning  25    
   

Optaget på sygeplejerskeuddannelsen er steget ca. 10 pct. i løbet af de sidste 10 år. 
Ved uændret gennemførselsprocent peger dette i retning af, at udbuddet af sygeple-
jersker vil kunne stige hurtigere end den mekaniske fremskrivning.  

Undervisningsministeriet er ved at udarbejde en ny bekendtgørelse for sygeplejerske-
uddannelsen efter et udvalgsarbejde med Danske Regioner, KL og Dansk Sygepleje-
råd. Formålet er bl.a. at mindske det forholdsvis store frafald på uddannelsen. I 
2001-2005 steg gennemførselsprocenten fra ca. 68 pct. til ca. 72 pct. Endvidere er 
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Undervisningsministeriet og Danske Regioner i samarbejde ved at afklare mulighe-
derne for at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen. 

Plejepersonale i ældresektoren 
Der er meldinger om flaskehalse for plejepersonale i dele af landet. Det afspejler 
blandt andet, at sektoren er tilført flere ressourcer, og der er blevet ansat flere.  

Den mekaniske fremskrivning viser et stigende udbud af plejepersonale, som nogen-
lunde svarer til stigningen i det demografiske træk på ældreområdet. Det peger isole-
ret set på en nogenlunde uændret balance mellem udbud og efterspørgsel. 

Figur 4.12a Figur 4.12b 
Plejepersonale: Tilgang til og afgang fra 
offentlig beskæftigelse  

Plejepersonale: Mekanisk fremskrivning af 
arbejdsstyrke og offentlig beskæftigelse og 
scenarier for efterspørgslen 
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Anm.: Plejepersonale består blandt andet af social- og sundhedsassistenter og -hjælpere. Disse uddannelser har er-
stattet en række uddannelser, fx hjemmehjælpere, plejehjemsassistenter, sygehjælpere og plejere. 

Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Den offentlige efterspørgsel efter plejepersonale kan vokse hurtigere end det demo-
grafiske træk på ældreområdet. Hvis der beregningsteknisk forudsættes en stigning i 
beskæftigelsen på 1 pct. om året frem mod 2015, skal den årlige rekruttering af pleje-
personale stige med 3-400 personer svarende til 4-5 pct., jf. tabel 4.6. En stigning i den 
gennemsnitlige ansættelseslængde på 1 år vil kunne modgå den beregnede udfor-
dring. Øget effektiv arbejdstid – fx i form af lavere sygefravær eller øget tid anvendt 
ude hos brugerne inden for hjemmeplejen – vil også kunne reducere udfordringen. 
Fx vil en reduktion i det gennemsnitlige sygefravær med 2 dage reducere udfordrin-
gen med en fjerdedel.
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Tabel 4.6 
Plejepersonale: Mulige tilpasninger for at imødekomme en beregningsteknisk stigning i  
efterspørgslen frem mod 2015 

 
  Pct. af tilpasning  

 Øget årlig rekruttering til offentlig beskæftigelse på 3-400 personer (4-5 pct.)  100    
 Stigning i den gennemsnitlige ansættelseslængde på 1 år  100    
 Reduktion af sygefravær med 2 dage   25    
   

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en forholdsvis kort uddannelse (20 må-
neder heraf 12 måneders praktik), hvor der må formodes at være betydeligt tilgangs-
potentiale på sigt. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der som følge af den tekno-
logiske udvikling og andre faktorer bliver færre ikke-faglærte arbejdsplader i både den 
private og offentlige sektor. En del ikke-faglærte vil efter en forholdsvis kort omsko-
ling eller oplæring kunne finde beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet.8

Skolelærere og pædagoger 
De mekaniske fremskrivninger peger på, at der for skolelærere kan være en rekrutte-
ringsudfordring de næste 10 år, medmindre skolelærere fx trækker sig senere tilbage 
eller den gennemsnitlige undervisningstid stiger. Som følge af den store andel lærere i 
de lidt højere aldersgrupper stiger tilbagetrækningen væsentligt i disse år. Afgangen 
ligger i fremskrivningen over tilgangen frem mod 2015, hvis til- og afgangsmønstrene 
ikke ændrer sig, jf. figur 4.13b. 

Figur 4.13a Figur 4.13b 
Folkeskolelærere: Tilgang til og afgang fra 
offentlig beskæftigelse  

Folkeskolelærere: Mekanisk fremskrivning 
af arbejdsstyrke og offentlig beskæftigelse 
og scenarier for efterspørgslen 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

Selv om antallet af børn i den skolepligtige alder begynder at falde om kort tid, kan 
der med de nuværende uddannelses- og tilbagetrækningsmønstre således blive rekrut-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Det bemærkes, at optag på SOSU-assistent uddannelsen forudsætter en SOSU-hjælper uddannelse. Øget optag til 
assistentuddannelsen forudsætter således øget gennemførsel på hjælperuddannelsen. 
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teringsvanskeligheder det kommende årti. Det vil bl.a. kunne føre til behov for øget 
brug af meritlærere. 

Et uændret antal lærere i forhold til den beregnede demografiske efterspørgsel kan 
ifølge beregningerne fx modgås ved en øget årlig rekruttering på 6-700 personer (ca. 
20 pct.) og en stigning i tilbagetrækningsalderen på godt 1 år, jf. tabel 4.7. En stigning 
i den gennemsnitlige undervisningstid på ca. 3 pct. (ca. 30 minutter om ugen) vil 
modgå ca. 33 pct. af udfordringen. Hvis undervisningstiden i de kommuner, der i dag 
ligger lavest, løftes op på det nuværende gennemsnit, vil det i sig selv øge den gen-
nemsnitlige undervisningstid med ca. 15 minutter om ugen.  

Tabel 4.7 
Skolelærere: Mulige tilpasninger for at opfylde den demografisk betingede efterspørgsel frem 
mod 2015 

 
  Pct. af tilpasning  

 Øget årlig rekruttering til offentlig beskæftigelse på 700 personer (20 pct.)  50    
 Et års senere tilbagetrækning  40    
 Stigning i den gennemsnitlige undervisningstid på 3 pct. (20 timer om året)  33   
   

For pædagoger viser en mekanisk videreførelse ved uændrede til- og afgangsmønstre 
vækst i både arbejdsstyrke og offentlig beskæftigelse frem mod 2015. Antallet af pæ-
dagoger kan dermed overstige efterspørgslen, hvis denne forudsættes at udvikle sig 
på linje med det demografiske træk, jf. figur 4.14a-b. Den demografiske udvikling 
trækker isoleret set i retning af mindre efterspørgsel efter pædagoger. Uændret tilgang 
til faget vil få arbejdsstyrken til at vokse. 

Fra 2001 til 2005 har der været et fald i optaget på både pædagog- og folkeskolelæ-
reruddannelsen, og samtidigt har der været en tendens til stigende frafald. Det peger 
på en lavere tilgang af nyuddannede pædagoger og folkeskolelærere end i den meka-
niske fremskrivning. Det kan bidrage til rekrutteringsudfordringer for folkeskolelære-
re og mindske tendensen til stigende udbud af pædagoger. 
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Figur 4.14a Figur 4.14b 
Pædagoger: Tilgang til og afgang fra  
offentlig beskæftigelse  

Pædagoger: Mekanisk fremskrivning af  
arbejdsstyrke og offentlig beskæftigelse og 
scenarier for efterspørgslen 
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Kilde: Egne beregninger på basis af stikprøver på 33,3 pct. af befolkningen. 

4.6 Rekrutteringsudfordringen kan variere på tværs af geografiske områder 
Baseret på indberetningerne fra de daværende 14 Arbejdsmarkedsråd, var rekrutte-
ringsudfordringen forskellig på tværs af regionerne i 4. kvartal 2006, jf. figur 4.15a. Fx 
har der i Storkøbenhavn været et betydeligt antal flaskehalse siden 2001 hovedsage-
ligt inden for sundhedssektoren og den sociale sektor, mens antallet af flaskehalse i 
Århus er lavere og reduceret siden 2003. På Fyn og Bornholm er det først siden 
2004, at der har været et stigende antal flaskehalse.

De regionale flaskehalsområder inden for det offentlige område er efter disse oplys-
ninger hovedsageligt inden for sundhedssektoren, jf. figur 4.15b. Det drejer sig specielt 
om sygeplejersker og læger, hvor der var flaskehalse i stort set alle 14 arbejdsmar-
kedsregioner.

Figur 4.15a Figur 4.15b 
Flaskehalse på det offentlige område i  
udvalgte regioner 

Antal arbejdsmarkedsråd med flaskehalse 
på det offentlige område, 4. kvartal 2006 
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Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og egne beregninger. 
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Der er eksempler på, at yderområder især har svært ved at rekruttere højt kvalificeret 
arbejdskraft, som historisk har haft tendens til at koncentrere sig omkring de store 
byer, hvor uddannelsesstederne og de fleste job også er placeret.  

Den rekrutteringsmæssige udfordring kan også fremover variere på tværs af regio-
nerne. Forøget arbejdskraftmobilitet vil kunne dæmpe forskellene og mindske den 
samlede rekrutteringsudfordring. Hvis der er en tendens til, at flere gerne vil bo i de 
større byer, kan rekrutteringen blive relativt sværere i resten af landet, herunder i ud-
kantsområder. Forskelle i boligpriser og eventuelt tiltagende trængsel i de større byer 
kan trække i modsat retning.  
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5. Frigørelse af ressourcer til borgernær service og kerne-
 opgaver  

5.1 Indledning og sammenfatning 
Både i det private og i det offentlige er der i øjeblikket problemer med at rekruttere 
arbejdskraft. Det afspejler bl.a., at konjunkturerne er gode, og at arbejdsmarkedet er 
stramt. I offentligt regi er der navnlig tegn på flaskehalse inden for sundheds- og æl-
dreplejeområdet.   

Hertil kommer, at 4 ud af 10 offentligt ansatte når pensionsalderen de kommende år, 
mens antallet af personer i de mest erhvervsaktive aldersgrupper vil være vigende. 
Nyt personale skal derfor komme fra mindre årgange i konkurrence med den private 
sektor. Det betyder, at problemerne med at finde og fastholde kvalificeret arbejds-
kraft kan være vedholdende, jf. kapitel 4.

Samtidig vil der være behov for flere – snarere end færre – hænder i front på de of-
fentlige kerneområder de kommende år. Stigningen i antallet af ældre vil tage til 
fremover. Det kan øge behovet for bl.a. sundheds- og plejepersonale. Desuden kan 
forventningerne til den offentlige service stige i takt med fremgang i velstand og de 
teknologiske muligheder.     

Dette skaber en stor udfordring for den offentlige sektor. Udfordringen kan ikke lø-
ses ved at øge den offentlige beskæftigelse, når problemet er mangel på medarbejde-
re, som har de kvalifikationer, der er brug for. Desuden medfører befolkningsudvik-
lingen og det høje skatteniveau, at mulighederne for at tilføre ressourcer til offentlig 
service er mindre end i de foregående årtier. Større offentlig beskæftigelse medfører 
færre ansatte i det private og vigende finansieringsgrundlag.  

For at sikre den offentlige service fremover er det derfor særligt vigtigt med en mere 
målrettet prioritering af medarbejderressourcerne i den offentlige sektor og bedre ar-
bejdstilrettelæggelse. Det kan frigøre tid, hænder og ressourcer til borgernær service. 

Netop i disse år er der historisk gode muligheder for at nytænke den offentlige sek-
tor.

Kvalitetsreformen  
Med kvalitetsreformen sætter regeringen fokus på, hvordan kvaliteten i den offentlige 
sektor kan forbedres bl.a. ved, at medarbejderne i den offentlige sektor får tid og 
plads til at fokusere på kerneopgaverne. Som led i kvalitetsreformen er der endvidere 
indledt drøftelser med arbejdsmarkedets parter om, hvordan et øget fokus på bl.a. 
sygefravær, arbejdsmiljø og seniorpolitik kan bidrage til attraktive arbejdspladser og 
rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor. 
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Kommunalreformen  
De seneste års reformer i det offentlige har skabt de organisatoriske rammer for en 
mere effektiv og professionaliseret offentlig sektor. Kommunalreformen er den væ-
sentligste omorganisering af den offentlige sektor i nyere tid. Med omlægningen er 
271 kommuner lagt sammen til 98 kommuner, og de tidligere 13 amter er blevet til 5 
regioner. Omlægningen giver mulighed for stordriftsfordele, mere målrettet opgave-
varetagelse og muligheder for, at de nye enheder kan implementere ny løsninger ba-
seret på bedste praksis. Samtidig betyder omlægningerne, at parallel administration 
kan nedlægges, og at løsningen af en række opgaver er samlet på færre myndigheder.  

Eksempelvis varetages hovedparten af opgaverne på socialområdet nu af 98 kom-
muner mod tidligere 271 kommuner og 13 amter. Tilsvarende er fx myndighedsop-
gaver på miljøområdet nu samlet i 98 kommuner og 7 statslige miljøcentre i stedet 
for tidligere 271 kommuner og 13 amter. Samlingen af opgaver giver dermed grund-
lag for en bedre tilrettelæggelse af arbejdet i kommuner og regioner.  

Statslige reformer  
Også på det statslige område er der i de seneste år gennemført en række reformer og 
større ændringer af opgavevaretagelsen og -organisationen.

Det drejer sig bl.a. om politireformen, hvor antallet af politikredse reduceres fra 54 til 
12 og domstolsreformen, hvor antallet af byretskredse reduceres fra 82 til 24. Hertil 
kommer fusionen af SKAT, hvor der er etableret en enstrenget skatteforvaltning og  
-inddrivelse ved at sammenlægge ToldSkat med de kommunale skatteforvaltninger. 
SKAT er gået fra at være organiseret i ca. 250 skattecentre til i dag at være samlet i 30 
skattecentre. Herudover er der bl.a. gennemført en universitetsreform, reform af 
tinglysningen og forsvarsforlig.  

Et centralt sigte med reformerne har været at sikre en bedre opgaveløsning og flytte 
ressourcer fra administrativt arbejde til udførelse af serviceopgaver for borgerne. Po-
litireformen fra 2006 indebærer fx, at 800 betjente frigøres til operativt arbejde, mens 
tinglysningsreformen betyder, at antallet af offentligt ansatte beskæftiget med ting-
lysningsadministration vil kunne reduceres til 1/3. Tilsvarende er der for statens 
overtagelse af amtslige opgaver indarbejdet synergier på administrative opgaver på 5 
pct. årligt i 2008-2010 i de økonomiske rammer.   

Digitalisering af den offentlige sektor  
Hertil kommer mulighederne for effektivisering af især administrative funktioner 
gennem stærkere it-understøttelse. En række internationale undersøgelser har place-
ret Danmark på en 1. plads målt på bl.a. danskernes IT-parathed og den digitale in-
frastruktur. Udgangspunktet for udbredelsen af digitale løsninger er derfor særdeles 
godt. Samarbejdet mellem de offentlige myndigheder i stat, regioner og kommuner 
betyder desuden, at der er et godt grundlag for at skabe sammenhængende og effek-
tive digitale løsninger på tværs af den offentlige sektor i Danmark. Nye digitale løs-
ninger i såvel den offentlige administration som i service-, tilsyns- eller kontrolarbej-
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det indebærer umiddelbare tidsmæssige gevinster, herunder som følge af lettere ar-
bejdsgange for medarbejderen. Endvidere vil servicen til borgere og virksomheder 
kunne forbedres. Med den nye digitaliseringsstrategi går regeringen, KL og Danske 
Regioner sammen om at sætte fælles mål og tage fælles initiativer til en øget og mere 
effektiv digitalisering af den offentlige sektor frem mod 2010.  

Bedre indkøb 
Samtidig er der i den offentlige sektor – som i en række private virksomheder – sat 
fokus på, hvordan der købes ind. Det offentlige indkøb lægger beslag på ca. 1/3 af 
de samlede offentlige forbrugsudgifter. Effektivisering af det offentlige indkøb giver 
store muligheder for at opnå besparelser, der kan medgå til andre prioriterede områ-
der i den offentlige sektor. Første fase af det statslige indkøbsprogram med forplig-
tende indkøbsaftaler på kontormøbler, kontorvarer, kontormaskiner samt pc-
arbejdsstationer medfører en samlet besparelse i staten på 380 mio. kr. i 2007. Det er 
forventningen, at effektiviseringen af det statslige indkøb samlet set vil frigøre ca. 1 
mia. kr. årligt i løbet af de næste år i takt med, at stadig flere områder omfattes.  

Behov for en målrettet indsats  
I de kommende år skal indsatsen koncentreres om at høste gevinsterne fra de nye 
strukturer i den offentlige sektor. En fokuseret indsats for bl.a. at mindske sygefra-
været og styrke fastholdelsen af medarbejdere, omprioriteringer af medarbejderres-
sourcer fra administration til serviceopgaver, bedre brug af medarbejderressourcerne 
på de borgernære serviceområder og bedre offentligt indkøb kan samlet set være 
med til at lette udfordringerne omkring rekruttering og vigende arbejdsstyrkegrund-
lag, jf. figur 5.1.

Figur 5.1  
Udfordringer og indsatsområder  
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For at opnå fordelene og lette udfordringerne kræver det fælles mål og en fælles ind-
sats fra både stat, kommuner og regioner. Gennem dialog og samarbejde kan der 
bl.a. opstilles fælles mål for, hvordan medarbejderressourcerne anvendes bedst mu-
ligt, herunder gennem øget brug af fritvalgsordninger og konkurrenceudsættelse, og 
hvordan der kan frigøres ressourcer til borgernær service gennem bl.a. ompriorite-
ring fra administration til service. Ved en fælles indsats vil der være gode muligheder 
for at imødegå de udfordringer, som den offentlige sektor står overfor i de kom-
mende år.  

Grundlaget for det videre arbejde er bl.a. tilvejebragt med de aftaler, der er indgået 
med kommunerne om, at effektiviseringsgevinster som følge af kommunalreformen 
og digitaliseringsprojekter ikke modregnes i bloktilskuddet (sfa. DUT), men kan om-
prioriteres til serviceforbedringer i de borgernære områder i kommunerne.  

Nedenfor gennemgås en række muligheder for at frigøre tid, hænder og ressourcer til 
den borgernære service inden for fire hovedindsatsområder, jf. tabel 5.1. I kapitlet er 
der særligt fokus på mulighederne for at omprioritere tid, hænder og ressourcer fra 
administration til borgernær service og mulighederne for mere effektivt offentligt 
indkøb.
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Tabel 5.1 
Løsninger til opretholdelse og forbedringer af den offentlige service 
 

 Overordnet indsatsområde Grundlag Eksempler på konkrete tiltag  

 Mindre sygefravær, bedre  
fastholdelse af medarbejdere  
og attraktive arbejdspladser  

Trepartsdrøftelser som led 
i kvalitetsreformen 

Initiativer for reduktion af 
sygefravær 
Initiativer for senere tilbagetræk-
ning  
Udvikling af medarbejdernes 
kompetencer
Medarbejdernes indflydelse på 
eget arbejde 
Anerkendelse af medarbejdernes 
indsats 
Bedre arbejdsmiljø
 God ledelse 

 

 Fra administration til  
borgernær service  

 

Nedlæggelse af  
 paralleladministration 

Administrative fællesskaber 
Stordriftsfordele 
IT-moderniseringer 
Digitale selvbetjeningsløsninger 
Samling af offentlige registre 

 Bedre brug af  
medarbejderressourcer 

 

Kommunesammen-
lægninger 
Samling af amternes  

 opgaver i kommuner og 
stat 
Samling af sygehusopga-
ven i 5 regioner 
Statslige reformer 
Digitaliseringsstrategien 
2007-2010 
Kvalitetsreformen 

Professionalisering af  
 opgavevaretagelsen 

Mindre detailregulering 
Mere fleksible arbejdstidsregler 
Udbredelse af bedste praksis Digi-
tale hjælpemidler til fx  
servicepersonalet 
Bedre ledelse  
Bedre arbejdstilrettelæggelse, fx 
LEAN 

 Mere effektivt offentligt  
indkøb 

 

Det statslige indkøbs-
program 
Tværoffentligt samarbejde 
om kortlægning af de  

 kommunale og regionale 
indkøb 

Koordinering, standardisering og 
forpligtelse af det statslige  

 indkøb 
Forbedring af kommuner og regi-
oners tilrettelæggelse og organi-
sering af indkøb 

 

   

5.2 Mindre sygefravær, bedre fastholdelse og attraktive arbejdspladser   
En mulighed for at sikre flere hænder til offentlig service er en målrettet indsats for 
at nedbringe sygefraværet, bedre arbejdsmiljø og fastholdelse af medarbejdere. Der 
kan være ganske betydelige potentialer forbundet hermed, jf. beregningseksemplerne i ka-
pitel 4.

Der er de senere år iværksat en række tiltag. Regeringen fremlagde i 2003 handlings-
planen ”Det gør vi ved sygefraværet” med en række konkrete initiativer. Initiativerne 
omfatter bl.a. en bedre sygedagpengeopfølgning, en modernisering og forenkling af 
sygedagpengelovgivningen og en arbejdsmiljøreform.
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Endvidere er der i forlængelse af velfærdsaftalen etableret en Forebyggelsesfond med 
en samlet kapital på i alt 3 mia. kr., som har til formål at finansiere aktiviteter, der 
modvirker tidlig tilbagetrækning på grund af fysisk eller psykisk nedslidning.  

Disse temaer drøftes i øjeblikket med parterne på det offentlige arbejdsmarked med 
henblik på udvikling af medarbejdernes kompetencer, at sikre attraktive arbejdsplad-
ser samt fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor.  

5.3 Omprioritering af medarbejderressourcer fra administration til borgernær 
service  

Offentlig administration er nødvendig for at sikre et velfungerende samfund og en 
velfungerende offentlig sektor, herunder bl.a. effektiv drift af sygehuse, korrekte og 
rettidige udbetalinger af pensioner, udarbejdelse af regler og overvågning af konkur-
rence mellem virksomheder mv.    

Samtidig er det vigtigt at sikre, at den offentlige administration er så effektiv som 
mulig, så ressourcerne i videst muligt omfang kan bruges på kerneopgaverne i den 
offentlige sektor, herunder blandt andet ældrepleje, sundhed, undervisning.   

Boks 5.1 
Afgrænsning af administration 

 
Der anvendes i dette kapitel en forholdsvis bred definition af administration. Administration omfatter 
udover den traditionelle myndighedssagsbehandling også økonomi- og regnskabsfunktioner, ind-
køb, planlægning, ledelse, lovforberedelse, analysearbejde, politikerbetjening mv. Hertil kommer 
opgaver som kopiering, journalisering, it-understøttelse og lignende.  
 
Desuden er der en række administrative opgaver i forbindelse med udførelse af serviceopgaver inden 
for fx undervisning, sundhed, politi og socialområdet. Tidsforbruget på administration inden for disse 
områder kan ikke umiddelbart beregnes og indgår således ikke direkte i kapitlets opgørelser.  
 
Mulighederne for at flytte ressourcer fra de administrative opgaver til serviceområderne omfatter 
administration i begge henseender, jf. også afsnit 5.4 om bedre udnyttelse af medarbejderressourcer. 
 

 
Den offentlige beskæftigelse inden for administration skønnes til ca. 150.000 perso-
ner i 20061 svarende til, at knap hver femte offentligt ansatte beskæftigede sig med 
administration. 

Hertil kommer, at administrative opgaver lægger beslag på en del af servicepersona-
lets tid. Der foreligger ikke egentlige opgørelser over omfanget af administration 
blandt ikke-administrativt personale, men tidligere undersøgelser og tidsstudier indi-
kerer, at servicepersonale anvender i størrelsesordenen 5-20 pct. af arbejdstiden på 
administrative opgaver.2 Sygeplejersker og videnskabeligt personale skønnes at an-
vende op mod 15-20 pct. af deres tid på administrative opgaver, mens politi og 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Skøn med afsæt i særudtræk fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatik fra Danmarks Statistik samt egne beregnin-
ger.  
2 Budgetredegørelse 2003, Finansministeriet, februar 2003. 
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hjemmepleje skønnes at anvende i størrelsesordenen 5-8 pct. af deres tid på admini-
stration.   

Omprioriteringer fra administration til service handler således både om at effektivise-
re den offentlige administration samt reducere den tid, som servicepersonalet bruger 
på administrative opgaver. Dette kan bl.a. ske ved en mere hensigtsmæssig organise-
ring og tilrettelæggelse af arbejdet og øget brug af digitale løsninger. Her spiller bl.a. 
kommunalreformen, de seneste års reformer af den statslige sektor og digitalise-
ringsprojekterne en væsentlig rolle.   
 
5.3.1 Kommunalreformen  
Kommunalreformen betyder, at der bliver nye større og mere bæredygtige kommu-
ner og regioner. Med kommunalreformen er 271 kommuner således sammenlagt til 
98 kommuner og 13 amter er blevet til 5 nye regioner. Samtidig har kommunerne 
overtaget en række opgaver fra amterne svarende til udgifter for ca. 15 mia. kr. 
(ekskl. medfinansiering af sundhed), hvoraf knap 2 mia. kr. vedrører administration. 
Også staten har i forbindelse med kommunalreformen overtaget opgaver fra både 
amterne og kommunerne.  

Med reformen er den offentlige sektor blevet mere strømlinet. Det giver et godt ud-
gangspunkt for at levere en bedre og mere sammenhængende offentlige service. 
Samtidig vil kommuner og regioner i de kommende år kunne udmønte betydelige 
serviceforbedringer ved omprioriteringer fra administration til service.   

Sammenlægningsgevinsterne omfatter bl.a. mulighed for:  

Nedlæggelse af parallel administration, herunder reduktion af fællesudgifter 
Eliminering af overlappende indsatser, fx på socialområdet 
Stordriftsfordele 
Bedre mulighed for planlægning, kapacitetsudnyttelse og ressourceudnyttelse  
Udbredelse af bedste praksis fra de sammenlagte enheder 

I boks 5.2. er vist nogle konkrete eksempler blandt mange på umiddelbare mulighe-
der for at opnå gevinster som følge af kommunalreformen.  
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Boks 5.2 
Eksempler på umiddelbare gevinster i kommunerne som følge af kommunalreformen 

 
Politisk sekretariatsbetjening 
Antallet af kommunalbestyrelser reduceres i takt med sammenlægningen af kommuner. Dermed vil 
ressourceforbruget til udarbejdelse af dagsordner, mødemateriale, referater mv. også blive væsent-
ligt reduceret. I en kommunesammenlægning med fire kommuner er der eksempelvis et potentiale 
for at indhøste gevinster i den politiske sekretariatsbetjening sammenlignet med ressourceforbruget 
før sammenlægningen.  
 
Revision 
Kommunesammenlægninger vil indebære, at kommunernes samlede udgifter til revision vil falde, 
idet der fremover kun skal revideres 98 enheder i stedet for tidligere 271. Det er svært at opgøre, 
hvor stor besparelsen vil være, særligt fordi store kommuner alt andet lige må forventes at have stør-
re udgifter til revision end mindre kommuner. Men hvis fire kommuner lægges sammen, vil den nye 
store kommune kunne indhøste en besparelse i forhold til de samlede revisionsudgifter i de fire tidli-
gere kommuner.  
 
IT-området  
Sammenlægningen af kommuner vil indebære, at udgifter til IT-systemer og IT-support vil falde. Sto-
re kommuner kan opnå mængderabatter på deres IT-kontrakter. Ved en sammenlægning af fire kom-
muner må kommunens nye økonomisystem eksempelvis være billigere end de fire hidtidige økono-
misystemer. Det samme gør sig gældende for kommunens ESDH-system, omsorgssystem osv. Prisen 
for et IT-system og behovet for support-funktioner stiger ikke 1:1 med antallet af brugere. Derfor vil 
både sammenlægningen af kommuner og overtagelsen af amtslige opgaver indebære muligheder 
for at indhøste gevinster på IT-området.  
 
Sagsbehandling på socialområdet     
Kommunerne har i forbindelse med kommunalreformen overtaget det tunge sociale område fra am-
terne. Tidligere var området delt mellem kommuner og amter således, at der for de tunge sociale 
sager i praksis blev foretaget sagsbehandling både i kommunen og i amtet. Kommunerne har samti-
dig fået overført de midler, som amterne tidligere har anvendt til administration på området. Dermed 
har kommunerne modtaget kompensation og personale til at løse en opgave, som kommunerne i 
vidt omfang løste i forvejen. Dette indebærer et potentiale for at frigøre og omprioritere ressourcer i 
kommunerne.  
 
Kommunale topchefer  
Når antallet af kommuner reduceres fra 271 til 98, vil antallet af topchefer i den kommunale forvalt-
ning også blive reduceret. Ved en sammenlægning af fire kommuner skal man eksempelvis på sigt 
kun aflønne én kommunaldirektør, én socialdirektør osv. i stedet for tidligere fire kommunaldirektø-
rer osv. Selvom store kommuner typisk vil have flere topchefer end små kommuner, vil der under alle 
omstændigheder være tale om færre topchefer og dermed mindre udgifter.    
 

Nogle af gevinsterne vil først kunne realiseres over en årrække i takt med den natur-
lige afgang eller omplacering af personale. Men allerede i 2007 vil der kunne foreta-
ges omflytninger af det nuværende personale samtidig med, at ubesatte administrati-
ve stillinger kan bortfalde. Det gælder både i kommuner, der er lagt sammen, og på 
de områder, der overtages fra amterne.  

Det samme gør sig gældende i forhold til hovedparten af de fællesadministrative 
funktioner, som kommunerne overtager fra amterne. Kommunerne har modtaget 
den fulde økonomiske kompensation i forbindelse med amternes deling, men ofte vil 
det kun være nødvendigt med marginale tilpasninger af den kommunale administra-
tion.  
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Boks 5.3  
Effektivisering og digitalisering i kommunerne  
 
Aftalen om kommunalreformen indebærer, at kommunerne selv kan disponere over effektiviserings-
gevinsterne som følge af reformen med henblik på omprioriteringer til serviceforbedringer mv.   
 
I økonomiaftalen for 2007mellem regeringen og KL blev det endvidere aftalt, at digitaliseringsprojek-
ter som hovedregel ikke er omfattet af DUT-princippet. Aftalen betyder således, at effektiviserings-
gevinsterne som følge af disse projekter som hovedregel forbliver i kommunerne. Kommunerne vil 
derfor fremover have et endnu større incitament til at indhøste disse gevinster. 
 
Fakta om DUT-princippet 
Det Udvidede Totalbalanceprincip - eller i daglig tale: »DUT-princippet« - blev indført i 1984. Som 
navnet siger, er der tale om en udvidelse af det Totalbalanceprincip, der har været gældende siden 
den første kommunalreform i begyndelsen af 1970'erne. 
 
Totalbalanceprincippet indebærer, at der ved æændring i udgifts- eller opgavefordelingen mellem 
staten, kommunerne og regionerne skal ske en regulering af det generelle statstilskud (bloktilskud-
det) til kommuner og regioner for de økonomiske konsekvenser heraf. Med DUT-princippet er denne 
regel om regulering af statstilskuddet udvidet til også at omfatte de økonomiske konsekvenser af 
ændringer i den bindende statslige regulering af kommunernes og regionernes virksomhed. 
 

Hertil kommer en reduktion af overlappende indsatser fra en række af de opgaver, 
som har været varetaget parallelt i både kommuner og amter, som nu varetages af 
kommunerne. På disse områder kan der frigøres ressourcer ved den enstrengede op-
gaveløsning i kommunerne.  
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På det statslige område er der forudsat administrative synergier på i alt 15 pct. for de 
opgaver, som er overgået fra amterne til staten, jf. boks 5.4. 

Boks 5.4  
Synergier i forbindelse med statens overtagelse af amtslige opgaver  
 
Staten overtog 1. januar 2007 en række opgaver fra amterne. Statens andel af de amtslige udgifter 
udgør i alt 12 mia. kr. i 2007 (eksklusive anlægsudgifter). Heraf vedrører ca. 1,2 mia. kr. driftsopgaver 
i ministerierne.  
 
Statens overtagelse af en række amtslige opgaver gør det muligt at løse de administrative opgaver 
mere effektivt end hidtil. Dels som følge af reduktionen af enheder, som udfører de samme opgaver. 
Dels som følge af synergieffekter ved sammenlægningen af de tidligere amtslige opgaver med relate-
rede statslige opgaver.  
 
De administrative opgaver, der er blevet overført fra amterne til staten, er på den baggrund forudsat 
effektiviseret med 5 pct. årligt 2008-2010 for at frigøre ressourcer til andre prioriterede initiativer. De 
frigjorte ressourcer kommer som følge af: 
 
Gevinster ved reduktion af antallet af enheder, bl.a.: 

Nedlæggelse af parallel administration, idet den administration, som tidligere blev udført i alle 
amter, nu kun skal udføres færre steder.   
Reduktion af fællesudgifter, idet de overtagne områder kommer til at indgå i en eksisterende 
struktur med samme politiske og administrative ledelse samt hjælpefunktioner. 
Stordriftsfordele i en større enhed bl.a. som følge af mulighed for en højere grad af specialisering 
og lignende.   
Bedre muligheder for planlægning, kapacitetsudnyttelse og ressourceallokering på tværs. 
Udbredelse af bedste praksis fra de mest effektive af de tidligere enheder på de overtagne om-
råder. 

 
Gevinster ved opgavesynergier, bl.a.: 

Eliminering af evt. overlappende indsatser, ændret opgaveorganisering mv. 
Behov for koordinering i staten forsvinder. 
Mulighed for samtidig kontrol for og/eller visitation til flere forhold. 
Genanvendelse af data. 

 

5.3.2 Reformer i staten 
På det statslige område er der gennemført en lang række af reformer de senere år, 
herunder politi- og domstolsreformen, universitetsreformen, tinglysningsreformen, 
forsvarsforliget, fusionen af SKAT m.fl. Sigtet har i vidt omfang været at frigøre res-
sourcer fra administration til kerneopgaverne. Dette er bl.a. sket gennem IT-moder-
niseringer og omorganiseringer af opgaveløsninger. Politireformen fra 2006 indebæ-
rer fx, at 800 betjente frigøres til operativt arbejde, mens tinglysningsreformen inde-
bærer, at antallet af offentligt ansatte beskæftiget med tinglysningsadministration vil 
kunne reduceres til 1/3, jf. boks 5.5.
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Boks 5.5 
Eksempler på nyere statslige reformer og aftaler 
 
Politireformen 
Politireformen trådte i kraft den 1. januar 2007. Hovedelementerne i reformen er, at antallet af politi-
kredse reduceres fra 54 til 12, hvorved der skabes mere bæredygtige politikredse. Samtidig gennem-
føres betydelige it-investeringer for at forbedre it-understøttelsen af politiarbejdet, og ledelsesstruk-
turen i politiet omlægges. Endvidere moderniseres politiets døgnberedskab. Reformens økonomiske 
rammer er fastlagt i flerårsaftalen for politi og anklagemyndighed 2007-2010. 
 
Med reformen forventes der i de kommende år at kunne frigøres 800 politiårsværk til operativt politi-
arbejde. Af de 800 årsværk skønnes ca. 500 årsværk at kunne realiseres ved effektiviseringer som føl-
ge af it-moderniseringer, stordriftsfordele ved etableringen af større kredse, samt ved indførelse af 
ændrede arbejdsgange i politikredsene. De resterende ca. 300 årsværk forventes realiseret som en 
direkte følge af moderniseringen af politiets beredskab, bl.a. ved sammenlægning af vagtcentraler og 
investeringer i moderne beredskabsteknologi (GPS, GIS mv.).  
 
Domstolsreformen 
Domstolsreformen trådte i kraft den 1. januar 2007. Med reformen reduceres antallet af byretskredse 
fra 82 til 24. Endvidere indføres der bl.a. en ny instansordning og en såkaldt småsagsproces, der inde-
bærer, at mindre tvister kan behandles hurtigere.  
 
Som et led i reformen frigøres der betydelige ressourcer.  Eksempelvis betyder sammenlægningen af 
de mange små retskredse, at der kan opnås stordriftsfordele og udbredelse af bedste praksis. Samti-
dig gennemføres der en digitalisering af sagsbehandlingen ved domstolene. Det frigør ressourcer og 
forbedrer den digitale kommunikation mellem borgerne og domstolene.  
 
Tinglysningsreformen 
Med lov om digital tinglysning erstattes de nuværende papirbaserede sagsgange med digital kom-
munikation fra 2008. Det vil give et mere effektivt tinglysningssystem, hvor den juridiske prøvelse i 
vidt omfang vil kunne ske automatisk og maskinelt. Tinglysningens brugere vil således i langt de fle-
ste sager kunne opnå en væsentlig hurtigere sagsbehandling og registrering af rettigheder.  
 
Deloitte har skønnet, at den digitale tinglysning vil kunne medfører besparelser for  banker, realkre-
ditinstitutter og advokater på 200-300 mio. kr. årligt som følge af muligheden for at etablere digital 
sagsbehandling. Borgerne skønnes af Deloitte at spare 100-150 mio. kr. årligt til mellemfinansiering 
og tidsforbrug. Digitaliseringen betyder også, at antallet af offentligt ansatte beskæftiget med ting-
lysningsadministration kan reduceres til ca. 1/3 af det nuværende personaleforbrug.  
 
Forsvarsforliget 2005-2009 
Med det seneste forsvarsforlig har også forsvaret gennemgået en række rationaliseringer og effektivi-
seringer af stabs- og støttefunktionerne. En række af de administrative opgaver som fx regnskab, 
bygnings- og personaleadministration samt IT er bl.a. blevet samlet i administrative fællesskaber in-
den for ministerområdet. De frigjorte midler herfra er blevet målrettet de operative kapaciteter og 
har bl.a. gjort det muligt at udsende flere soldater til internationale operationer.  
 
Institutionsreformer på uddannelsesområdet  
Universiteterne er blevet samlet i færre, men fagligt stærkere institutioner. Endvidere er betydelige 
dele af sektorforskningen blevet sammenlagt med universiteterne. Med samlingen opnås faglige sy-
nergieffekter til fordel for de studerendes uddannelse og forskningen. Der vil endvidere kunne opnås 
en mere rationel drift af administration, bygninger og tekniske anlæg. På samme måde er Centrene 
for Videregående Uddannelser organisatorisk blevet samlet i færre enheder for at opnå en styrkelse af 
de faglige miljøer og for at forbedre uddannelsernes kvalitet gennem bl.a. forskningstilknytning. Og-
så på dette område vil der kunne opnås en mere rationel drift af administration og bygninger mv. som 
følge af den ændrede organisation.  
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Fusionen af SKAT 
Som en del af kommunalreformen blev der 1. november 2005 etableret en enstrenget 
skatteforvaltning og -inddrivelse. Det skete ved at sammenlægge ToldSkat med de 
kommunale skatteforvaltninger under det nye navn SKAT. Den nye enstrengede or-
ganisation består nu af ca. 9.000 ansatte (primo 2007), hvoraf godt halvdelen kom-
mer fra de tidligere kommunale skattecentre. 

Den nye enstrengede forvaltning på skatte- og inddrivelsesområdet udgør en central 
del af arbejdet med at skabe en moderne offentlig sektor. Omlægningen er med til at 
sikre en effektiv og ensartet opgaveløsning af skatteopgaven, bedre service for bor-
gerne og styrket retssikkerhed.  

Som led i fusionen er SKAT desuden i gang med en omfattende modernisering af 
deres IT-systemer. Der er planlagt investeringer for omkring 800 mio. kr. med afled-
te udgifter til konsulenter, uddannelse, information mv. for yderligere ca. 500 mio. 
kr.

Gennem stordriftsfordele, synergier i kontrolarbejdet samt bedre IT-systemer for-
ventes personalebehovet at falde med ca. 2.000 årsværk frem til 2010. Fusionen af 
SKAT forventes samtidig at kunne medføre effektiviseringsgevinster på i størrelses-
ordenen 1 mia. kr. i perioden 2007-2010, jf. tabel 5.2. 

Tabel 5.2 
Oversigt over personale og udgifter i SKAT 

 
  2007 2008 2009 2010  

 Nettoudgiftsbevilling (mia. kr.)  5,5  5,2  4,8  4,5  
 Årsværk på FL07  9.069  8.344  7.675  7.062  
   

Med tilpasningen og den nye struktur nærmer den danske skatteforvaltning sig sam-
me effektivitet som i de lande, der løser skatteopgaven bedst. Internationale sam-
menligninger af ressourceforbruget i skatteforvaltningen peger således på, at lande 
som Sverige, Finland og Canada, der er kendetegnet ved en struktur, der minder me-
get om den nye danske skatteforvaltning, er blandt de bedste i OECD til at løse skat-
teopgaven.  

Samlet set kan det således peges på, at de statslige reformer sammen med kommu-
nalreformen har skabt nogle helt nye rammer for varetagelsen af de offentlige opga-
ver og for udviklingen af en strømlinet, tidssvarende og professionel offentlig sektor.  

Administrative fællesskaber  
Arbejdet med at forbedre og effektivisere administrationsopgaverne i staten omfatter 
også etablering af administrative fællesskaber.  
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Erfaringer fra den private sektor viser, at der er et betydeligt potentiale ved at samle 
de administrative opgaver i administrative fællesskaber. En international undersøgel-
se fra 2005 viser, at 34 pct. af de private virksomheder, der anvender administrative 
fællesskaber, har opnået omkostningsbesparelser på mellem 21 og 40 pct. 3 Andre 34 
pct. har opnået besparelser på mellem 11 og 20 pct. Samtidig har størstedelen af 
virksomhederne opnået forbedringer af kvalitet og service i administrationen. Det 
skyldes bl.a., at samling af kompetencer giver mere professionelle miljøer, som 
fremmer den faglige udvikling og kvalitet. Herudover bliver det ledelsesmæssige fo-
kus større, når de administrative opgaver bliver til kerneopgaver i det administrative 
fællesskab.

Effektiviseringsgevinsterne i de administrative fællesskaber opnås primært ved: 

Stordriftsfordele 
Standardisering og professionalisering af de administrative arbejdsprocesser 
Optimeret og konsolideret IT-understøttelse af de administrative arbejdspro-
cesser
Øget ledelsesfokus på de administrative funktioner 

Administrative fællesskaber gør det muligt at reducere omkostningerne gennem brug 
af fælles kontorfaciliteter og eventuelt en billigere placering. Ligeledes kan system-
omkostningerne reduceres ved rationaliseringer, fælles investeringer i IT-understøt-
telse, procesautomatisering og øget integration af IT-løsninger. Samtidig kan lønud-
gifterne mindskes gennem rationalisering af personalesammensætningen, standardi-
sering og automatisering af centrale processer, samling af faglige kompetencer, ratio-
naliseringer ved hjælp af serviceaftaler mv. 

Figur 5.2 
Reducerede omkostninger ved etablering af administrativt fællesskab 

Nuværende omkostninger Fremtidige omkostninger

Kontorfaciliteter

IT-systemer

Kontorfaciliteter

IT-systemer

Medarbejdere
Medarbejdere

Realiserede 
besparelser til 
omprioritering

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Hackett & Accenture, Fourth Annual European Shared Services Organisation Study 2005.  



 Kapitel 5. Frigørelse af ressourcer til borgernær service og kerneopgaver 

128 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 

En analyse af den statslige administration indikerer, at det er størrelsen, der er mest 
afgørende for omkostningsniveauet. 

En analyse af de administrative støttefunktioner i kommunerne peger endvidere på, 
at der er et potentiale for at effektivisere den kommunale administration ved øget 
brug af administrative fællesskaber.4 Analysen tyder på, at der i nogle kommuner er 
behov for at aflaste de decentrale institutioner for nogle af de administrative opgaver, 
herunder lønadministration, IT-support og lignende. Hertil kommer, at en stor del af 
de kommuner, der har centraliseret de administrative opgaver, kun i begrænset om-
fang har implementeret de elementer, der definerer et egentligt administrativt fælles-
skab, jf. også boks 5.6. 

Samlet set er der betydelige økonomiske fordele ved at samle administrationen i ad-
ministrative fællesskaber, hvor opgaverne varetages af en selvstændig organisatorisk 
enhed med en professionel opgavevaretagelse, jf. boks 5.6.5

Boks 5.6 
Definition af et administrativt fællesskab 

 
Et administrativt fællesskab kan defineres som en samling af den administrative opgavevaretagelse 
fra flere institutioner eller fysiske lokationer i en organisatorisk enhed af en vis størrelse, der har til 
formål at løse de administrative opgaver så godt og billigt som muligt.  
 
Administrative fællesskaber er mere end blot at flytte medarbejdere sammen. Administrative fælles-
skaber adskiller sig fra centralisering ved at have et klart serviceperspektiv. I administrative fælles-
skaber varetages de administrative opgaver således af en selvstændig organisatorisk enhed med en 
professionel opgavevaretagelse og et klart fokus på opgaveløsningen for kunderne (ministerierne).  
 

I løbet af 2007 vil der blive udarbejdet et udspil til, hvordan centraladministrationens 
interne administration kan professionaliseres og effektiviseres yderligere ved øget 
brug af tværministerielle administrative fællesskaber.  

5.3.3 Fortsat udbredelse af digitale løsninger i den offentlige sektor  
En række internationale undersøgelser har gennem en årrække placeret Danmark i en 
førerposition inden for digital forvaltning. Senest er Danmark ifølge den årlige The 
Economist/ IBM undersøgelse fra april 2007 placeret på 1. pladsen. Placeringen om-
fatter såvel digital infrastruktur som E-parathed. E-parathed er en måde at opgøre 
borgernes, virksomhedernes og det offentliges parathed til at tage teknologien i an-
vendelse. Også i den seneste OECD-undersøgelse af e-government i 2005 fik Dan-
mark flotte karakterer i digital forvaltning. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Accenture (2007) Analyse af kommunernes administration. Udarbejdet som led i kvalitetsreformen. (Ikke offentlig-
gjort)  
5 For yderligere analyser af administrative fællesskaber se: 11/04 Beretning om statens fællesudgifter, Rigsrevisionen, 2005, 
Administrative fællesskaber - status og inspiration, Finansministeriet, 2005, Benchmark projekt med konkrete erfaringer, Styrelsen 
nr. 1, 2007. 
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Med den nye digitaliseringsstrategi går regeringen, KL og Danske regioner sammen 
om at sætte fælles mål og tage fælles initiativer til en øget og mere effektiv digitalise-
ring af den offentlige sektor frem mod 2010. Den fælles offentlige digitaliseringsstra-
tegi sigter på at opretholde og videreudvikle Danmarks førerposition og parathed in-
den for digital forvaltning. Strategien er rettet mod brugen af digital forvaltning i for-
hold til borgere, virksomheder og den offentlige sektor og indeholder en række kon-
krete initiativer inden for tre hovedindsatsområder:  

Bedre digital service
Øget effektivisering  
Stærkere samarbejde

Bedre digital service skal opnås via mere sammenhængende løsninger og skal udvik-
les med borgerne og virksomhederne i centrum. Bl.a. er det målsætningen, at oplys-
ninger til det offentlige i videst muligt omfang kun skal afleveres én gang. Den fæl-
lesoffentlige borgerportal og virksomhedsportalen er centrale elementer i den digitale 
kommunikation med borgere og virksomheder.  

Herudover skal en fællesoffentlig kanalstrategi sikre, at digital kommunikation får en 
øget anvendelse, og at personlige, og telefoniske henvendelser reduceres. På speci-
fikke områder med mange transaktioner skal der etableres målsætninger for levering 
af service via de forskellige kanaler (fysisk fremmøde, brev, telefonopkald, SMS, e-
mail, transaktion via internettet, system-til-system etc.). Anvendelsen af de forskellige 
kommunikationsformer skal løbende vurderes. 

For at understøtte den størst mulige anvendelse af digitale kanaler skal den offentlige 
sektor samarbejde om, at al relevant skriftlig kommunikation med borgerne senest i 
2012 kan foregå digitalt. På virksomhedsområdet er det målsætningen, at kommuni-
kationen med virksomhederne skal foregå digitalt fra 2012.  

Øget effektivisering skal endvidere opnås ved, at digitaliseringsprojekter i højere grad 
ses i sammenhæng med gennemførelsen af organisatoriske forandringer og ændrede 
arbejdsprocesser. Øget brug af business-case værktøjer til beslutning, opfølgning og 
mere effektiv projektstyring skal medvirke til, at de ønskede effekter realiseres. 

Det stærkere samarbejde mellem stat, regioner og kommuner i samspil med den pri-
vate sektor skal samtidig bidrage til, digitaliseringen sker på en effektiv, hensigtsmæs-
sig og koordineret måde. Der etableres bl.a. nye domænebestyrelser, som skal med-
virke til, at løsningerne bliver udviklet med udgangspunkt i borgernes og virksomhe-
dernes behov, og at fordelene ved åbne standarder udnyttes til at skabe sammenhæng 
og effektiv konkurrence blandt leverandører. 

Med Digitaliseringsstrategien igangsættes således en lang række initiativer, der skal 
sikre den fortsatte udbredelse af digitale løsninger i den offentlige sektor.  
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Der eksisterer således et solidt grundlag for – på tværs i den offentlige sektor – at 
indhøste de gevinster, som udbredelse af digitale løsninger giver. I det følgende be-
skrives en række af de initiativer, som allerede har – og som fremover kan – bidrage 
til at effektivisere den offentlige sektor, skabe bedre arbejdsgange, enklere og hurtige-
re indgang til det offentlige og mere borgernær service. 

NemSMS 
Offentlige myndigheder oplever ofte, at borgerne og virksomheder glemmer at over-
holde tidsfrister eller udebliver fra aftaler. Det betyder, at der ikke kan sikres en op-
timal kapacitetsplanlægning og ressourceanvendelse. Problemet opstår eksempelvis, 
når borgerne udebliver fra en planlagt operation.  

Kommunikationen med borgerne kan forbedres ved at etablere en tjeneste, der kan 
give borgerne påmindelser om aftaler med det offentlige pr. SMS. Mobil kommuni-
kation rummer en serviceforbedring for borgerne og understøtter samtidig borgernes 
behov for lette og fleksible dialogformer.  

Påmindelser pr. SMS omfatter samtidig et betydeligt effektiviseringspotentiale for det 
offentlige. Potentialet består primært i en reduktion af antal udeblivelser og dermed 
en mere optimal kapacitetsudnyttelse.   

En fælles offentlig NemSMS-løsning vil kunne anvendes bredt på bl.a. hele sund-
hedsområdet, retsområdet, beskæftigelsesområdet og socialområdet til at påminde 
borgerne om deres aftaler med det offentlige. I første omgang forventes NemSMS at 
blive indført på sundhedsområdet i løbet af 2008.

Obligatorisk brug af digitale selvbetjeningsløsninger  
Effektiviseringspotentialet ved digitale selvbetjeningsløsninger realiseres ofte ikke 
fuldt ud. En af årsagerne er, at det som regel er frivilligt at benytte de elektroniske 
løsninger. Borgere og virksomheder kan fortsat benytte de manuelle løsninger, og 
myndighederne skal derfor opretholde parallelle systemer, kommunikationskanaler 
og sagsgange.  

Udviklingen af digitale selvbetjeningsløsninger fører derfor ikke til realisering af det 
fulde besparelsespotentiale. Med den nye strategi for digitalisering af den offentlige 
sektor 2007-2010 er der sat fokus på øget omfang af obligatorisk digitalisering. For-
målet er at sikre en mere hensigtsmæssig, effektiv og forenklet organisering af de of-
fentlige arbejdsprocesser på områder, hvor brugerne af de offentlige ydelser har sær-
ligt gode forudsætninger for at anvende digital selvbetjening. Fordelene ved de digita-
le løsninger er, at processerne automatiseres, og at de manuelle sagsgange bliver 
overflødige, så der frigøres tid.  

Mulighederne for at gøre de digitale kanaler obligatoriske er gode. Danskerne er 
blandt verdens mest internetparate befolkninger. Især studerende er typisk daglige 
brugere af IT og har derfor gode forudsætninger for at benytte sig af de digitale selv-
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betjeningsløsninger. I lyset heraf gennemføres der i 2007 en analyse af mulighederne 
for at gøre det obligatorisk for studerende at ansøge om uddannelsesstøtte og SU-lån 
digitalt.

Digital administration af syge- og barselsdagpenge 
Inden for administration af syge- og barselsdagpenge eksisterer der et betydeligt ef-
fektiviseringspotentiale ved øget digitalisering. Siden marts 2006 har det været muligt 
for arbejdsgivere at anmode om refusion af syge- og barselsdagpenge ved indsendel-
se af digitale blanketter. Der indsendes årligt ca. 1,9 mio. ansøgninger om syge- og 
barselsdagpenge til kommunerne. Knap en femtedel af disse er i dag digitale.  

Behandlingen af ansøgningerne i kommunerne er dog endnu ikke digitaliseret. I for-
længelse heraf undersøges mulighederne for etablering af en fuldt ud digital løsning 
for administration af syge- og barselsdagpenge. Udvikling af offentlige sagsbehand-
lingssystemer, der kan kommunikere direkte med virksomhedernes IT-systemer, kan 
bane vejen for en automatiseret sagsbehandling og give effektiviseringsgevinster til 
både virksomheder og det offentlige. Virksomhederne vil opleve mere fleksible an-
søgningsmuligheder og kortere sagsbehandlingstider. For kommunerne vil behovet 
for administrative ressourcer falde, og der forventes desuden at blive færre fejludbe-
talinger af ydelser.  

e-Indkomst 
Oplysninger om borgernes indkomst indgår i sagsbehandlingen i en lang række of-
fentlige ordninger. Det drejer sig bl.a. om tildeling af arbejdsløshedsdagpenge, bolig-
støtte, økonomisk friplads, fastsættelse af indkomstafhængige bøder mv. Det er imid-
lertid ofte forbundet med administrativt besvær for både myndigheder, borgere og 
virksomheder at få tilvejebragt de nødvendige oplysninger.  

Der er derfor ved at blive etableret et e-Indkomstregister med månedlige oplysninger 
om borgernes indkomst og arbejdsomfang. Registret vil være etableret 1. januar 
2008. Oprettelsen af registret vil betyde, at arbejdsgiverne kun skal indberette oplys-
ningerne én gang ét sted. Derefter vil de offentlige myndigheder, der skal bruge in-
formationerne, kunne hente oplysningerne elektronisk i e-indkomstregistret. Dermed 
kan borgerne undgå at skulle fremvise lønsedler mv. til de offentlige myndigheder, 
når de søger om boligstøtte el.lign. 

e-Indkomstregistret vil give en række fordele i form af:  
Mulighed for regelforenkling og administrative lettelser  
Bedre service for borgerne 
Skabelsen af en platform for den videre udvikling af digital forvaltning i Dan-
mark, herunder i form af selvbetjeningsløsninger og straksafgørelser  
Bedre kontrolmuligheder  



 Kapitel 5. Frigørelse af ressourcer til borgernær service og kerneopgaver 

132 Budgetredegørelse 2007 · Maj 2007 

Herudover er der de seneste år foretaget betydelige digitaliseringer af offentlige beta-
linger, herunder på indkøbs- og lønområdet ved indførelse af NemKonto, elektro-
nisk fakturering og digitale lønsedler i staten, jf. boks 5.7.

Boks 5.7 
Digitalisering af de offentlige betalinger, fakturering mv. 
 
NemKonto 
NemKonto gik i drift i 2005 og indebærer, at alle borgere og virksomheder skal have en konto regi-
streret i en fælles database. Herved kan alle udbetalinger fra det offentlige foregå digitalt gennem 
NemKonto-systemet, som videreformidler betalingerne til pengeinstitutterne. Der går nu hver må-
ned gennemsnitligt 4,5 mio. offentlige betalinger gennem systemet.  
 
NemKonto medfører betydelige effektiviseringsgevinster, da de offentlige myndigheder ikke læn-
gere skal registrere og opdatere kontooplysninger. En anden fordel er, at den kontante betalingska-
nal lukkes. Besparelserne for det offentlige er skønnet til mindst 100 mio. kr. årligt alene ved afskaf-
felse af offentlige checkbetalinger og kontoregistreringer. Fordelene for borgerne og virksomhe-
derne er, at ændrede bank- eller kontooplysninger ikke længere skal indberettes til flere forskellige 
offentlige myndigheder, men blot kræver en ændring af NemKonto-oplysningerne.  
 
Der er endvidere stillet lovforslag om at udbrede NemKonto til private udbetalere. Det betyder, at 
private udbetalere får samme fordele som det offentlige med hensyn til sparet administration på 
indhentning og vedligehold af kontonumre. 
  
Elektronisk fakturering 
Siden februar 2005 har virksomheder skullet sende regninger elektronisk, hvis de vil handle med det 
offentlige. Formålet med indførelsen af e-fakturering har været at digitalisere arbejdsgangene i det 
offentlige og at gøre samhandelen mellem de private leverandører og det offentlige nemmere.  Al-
lerede i oktober 2005 var godt 95 pct. af alle regninger til det offentlige elektroniske, og i dag mod-
tager det offentlige udelukkende elektroniske regninger.  
 
Det er estimeret, at den samlede besparelse for det offentlige ved elektronisk fakturering ligger 
mellem ½-1 mia. kr. Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel har endvidere estimeret, 
at lov om offentlige betalinger, som også indbefatter reglerne om NemKonto, medfører administra-
tive lettelser for virksomhederne svarende til 300-400 mio. kr. årligt.  
 
Digitale lønsedler i staten  
Siden november 2005 har statens medarbejdere modtaget digitale lønsedler. Medarbejderne mod-
tager som hovedregel ikke længere lønsedlerne på papir. De knap to millioner lønsedler, der er om-
fattet på årsbasis, leveres nu i e-Boks.   
 
Digitale lønsedler bidrager til effektiviseringen af den statslige lønadministration. Effektiviseringen 
sker primært gennem afskaffelsen af papirbaseret kopimateriale hos diverse regnskabsafdelinger. 
Andre besparelser ligger i porto og/eller den tid, som tidligere blev anvendt til sortering og uddeling 
af lønsedler på arbejdspladserne. Projektet bidrager også til at gøre statens medarbejdere mere for-
trolige med digitale løsninger og understøtter statens målsætning om at være frontløber i digitali-
seringsprocessen.  
 

Samling af registre i staten 
En række af de offentlige registre står i de kommende år over for at skulle foretage 
investeringer i modernisering af systemerne. Nogle systemer skal erstattes af mere 
tidssvarende systemer. Endvidere vil det være nødvendigt med en smidigere udveks-
ling af oplysninger fra registrene, og data skal kunne indgå i digitale selvbetjenings-
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løsninger, så borgere og virksomheder kun skal indberette oplysningerne én gang. 
Den offentlige sagsbehandling skal således i højere grad ske automatisk.  

Det kan derfor være hensigtsmæssigt at samle relevante offentlige registre i én en-
hed, så opgaven kan løses mere omkostningseffektivt fremover. Effektiviseringsge-
vinsterne opnås bl.a. ved, at der udvikles fælles løsninger, opnås bedre rabatter, 
større specialisering og en mere fleksibel udveksling af oplysninger samt andre stor-
driftsfordele. Samtidig vil en samling af registre bidrage til en mere sammenhæn-
gende og ensartet service over for borgere og virksomheder bl.a. i form af mere 
brugervenlige og ensartede indberetningsløsninger.  

Der vil i 2007 blive gennemført en analyse, som skal kortlægge, hvilke registre det 
kan være hensigtsmæssigt at samle, og hvordan det konkret kan foregå.  

Bedre beslutningsgrundlag for digitaliseringsinvesteringer 
Der igangsættes i disse år en række nye digitaliseringsprojekter, jf. også ovenfor. Det of-
fentliges udgifter til digitaliseringsprojekter er generelt i vækst, men anvendelsen af 
business cases til styring af de offentlige digitaliseringsinvesteringer har hidtil været 
usystematisk og uensartet. Således gennemfører kun 21 pct. af de offentlige myndig-
heder systematiske og kvantificerede vurderinger af projekternes værdi.  

Dette er mindre hensigtsmæssigt, bl.a. fordi det påvirker kvaliteten af de gennemfør-
te digitale initiativer. Samtidig bliver mange digitaliseringsprojekter igangsat på et 
uoplyst grundlag. Dette kan føre til manglende målopfyldelse og budgetoverskridel-
ser.

For at forbedre grundlaget for de offentlige investeringer i digitale løsninger er der 
som led i Digitaliseringsstrategien 2007-2010 udarbejdet et business case værktøj, jf.
boks 5.8. Værktøjet forventes efter en række pilotforsøg at blive udbredt til hele den 
offentlige sektor. 
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Boks 5.8 
Større effekt af de offentlige digitaliseringsinvesteringer – business case værktøjet 
 
Udarbejdelsen af én generel business case model har til formål at skabe et ensartet grundlag for at 
vurdere, prioritere og styre de enkelte offentlige digitaliseringsprojekters relevans og lønsomhed på 
et oplyst grundlag.  
 
Ved at basere alle beslutninger om offentlige digitaliseringsprojekter på en generel business case 
model kan der tilvejebringes et bedre grundlag for at foretage dokumenterede beslutninger om 
projekters initiering, gennemførelse og afslutning. 
 
Herudover kan brugen af business cases være med til at styrke de enkelte myndigheder i deres ge-
nerelle projektstyring og –prioritering. Samtidig kan brugen af business cases bidrage til sam-
fundsmæssige gevinster ved en bedre central koordinering af den offentlige IT-udvikling, herunder 
sikring af de enkelte offentlige digitaliseringsprojekters sammenhæng til den generelle offentlige 
strategi for digital forvaltning 2007-2010.   
 
Den generelle business case model for offentlige digitaliseringsprojekter er under udarbejdelse og 
forventes færdig medio 2007. Modellen forventes udbredt i den offentlige sektor ultimo 2007. 
 

5.4 Bedre brug af medarbejderressourcerne  
Udover at omprioritere ressourcer fra de administrative opgaver til de borgernære 
områder kan der gennem bedre brug af medarbejderressourcer og tilrettelæggelse af 
arbejdsgange mv. frigøres ressourcer, så de medarbejdere, der allerede arbejder med 
borgernær service, får mere tid til løsning af kerneopgaverne.  

Bedre arbejdstilrettelæggelse i regioner og kommuner  
Et konkret redskab i den forbindelse er benchmark og udbredelse af bedste praksis, 
hvor de mindre effektive institutioner lærer af de mere effektive.  

Dette kan fx være relevant på sygehusområdet. Analyser viser, at der er betydelige 
produktivitetsforskelle mellem de tidligere amter og mellem sammenlignelige sygehu-
se. Hvis fx de sygehuse, der ligger under landsgennemsnittet, kommer op på mindst 
det landsgennemsnitlige niveau, vil det alene frigøre knap 1½ mia. kr., jf. boks 5.9. 
Det svarer fx til knap 20.000 by-pass operationer eller 75.000 kejsersnit.  
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Boks 5.9 
Eksempler på effektiviseringsmuligheder inden for sygehusvæsenet 
Den danske sygehusdrift har gennemgået løbende produktivitetsforbedringer. Sygehusenes produk-
tivitet er på landsplan steget med 2,4 pct. i fra 2003 til 2004 og med 1,8 pct. i fra 2004 til 2005.  
 
Analyser viser dog, at der er betydelige produktivitetsforskelle mellem de tidligere amter og mellem 
sammenlignelige sygehuse. Disse produktivitetsforskelle tyder på, at der er et grundlag for yderligere 
effektiviseringer i det danske sygehusvæsen.  Såfremt de sygehuse, der ligger under landsgennem-
snittet, kommer op på mindst det landsgennemsnitlige niveau, vil det alene frigøre knap 1½ mia. kr.  
 
Nogle af de relevante faktorer til at sikre øget produktivitet i sygehusvæsenet er bl.a.:  
1) Takststyring   
2) Reduktion af gennemsnitlige indlæggelsestider, herunder accelererede patientforløb, udbre-

delse af ambulant behandling samt nedbringelse af ineffektive sengedage  
3) Bedre anvendelse af apparatur og fælles indkøbsmodeller  
4) Sammenhængende patientforløb fx via pakkeløsninger, hvor undersøgelser planlægges på for-

hånd mv.  
5) Effektive arbejdsgange og ressourceudnyttelse  
 
Blandt konkrete eksempler på bedste praksis i sygehussektoren kan bl.a. nævnes Hvidovre Hospital, 
der tilrettelægger særligt skånsomme og korte behandlingsforløb, hvor patienterne bliver behandlet 
uden unødvendig spildtid. De korte indlæggelser giver mere tilfredse patienter, færre sengedage og 
mindre behov for genoptræning.  
 
Et andet eksempel er Vejle Sygehus, som har været tidligt ude med anvendelsen af diagnostiske pak-
ker på kræftområdet, hvor alle undersøgelser er planlagt og ”booket” på forhånd.  
 
Kilde: Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren - Første delrapport, Indenrigs- og Sund-

hedsministeriet, januar 2006, Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren – Anden del-
rapport, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, januar 2007, Nytænkning og konkurrence, regeringens de-
batoplæg til møde om kvalitetsreformen 22. marts 2007. 

 

På tilsvarende vis er der store forskelle på tilrettelæggelsen af opgaveløsningen i de 
enkelte kommuner. På en række af de kommunale serviceområder er der således do-
kumenteret store muligheder for en bedre tilrettelæggelse af arbejdet, hvis kommu-
nerne lærer af de bedste. 

På ældreområdet er der eksempelvis store forskelle på den tid, de kommunale med-
arbejdere anvender ansigt-til-ansigt med de ældre, også selvom der tages højde for 
forskelle i kommunernes geografi. En undersøgelse i forlængelse af økonomiaftalen 
for 2006 af organisering og økonomisk effektivitet på det udgående hjemmehjælps-
område viste mulighed for forbedringer på 8-35 pct. pr. leveret hjemmehjælpstime, 
idet det forudsættes, at også de bedste kommuner kan forbedre sig på nogle af para-
metrene.6

Et andet eksempel er skoleområdet, hvor der er stor variation på den andel af lærer-
nes arbejdstid, der anvendes til undervisning. Lærerne bruger i gennemsnit ca. 34 pct. 
af deres tid på undervisning, men på de enkelte skoler svinger undervisningstidspro-
centen fra under 30 pct. til op mod 40 pct. Der er således et markant potentiale for 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Organisering og effektivitet på hjemmehjælpsområdet – fokus på personlige pleje og praktisk hjælp, Samarbejdsprojektet for den 
decentrale offentlige sektor, januar 2006. 
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mere undervisning inden for den samme økonomiske ramme, hvis kommunerne 
med en lav undervisningsprocent er i stand til at hæve niveauet. 

I Budgetredegørelse 2004 belyses kommunernes administrative udgifter til beskæftigel-
sesindsatsen, der samlet skønnes at udgøre 3 mia. kr. Udgifterne i de 10 pct. af 
kommunerne, der bruger færrest personaleressourcer, blev skønnet til ca. 8.000 kr. 
pr. helårsmodtager, mens de er mere end dobbelt så store i de 10 pct. af kommuner-
ne, der bruger flest ressourcer. 

På beskæftigelsesområdet vil etableringen af jobcentre og overgangen til en mere en-
strenget arbejdsmarkedsindsats inden for en kort årrække give gevinst i form af fal-
dende udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge osv. i kommunerne.  

Digitale løsninger i sundheds- og plejesektoren 
Inden for sundheds- og plejesektoren er der store potentialer ved anvendelsen af di-
gitale løsninger. Tidligere undersøgelser viser, at fx læger og sygeplejersker anvender i 
størrelsesordenen 15-20 pct. af deres tid på administrative opgaver.7 Denne tid vil 
bl.a. kunne nedbringes gennem brug af elektroniske patientjournaler (EPJ), jf. boks 
5.10.

Boks 5.10 
Eksempler på digitale løsninger i sundheds- og plejesektoren 
 
Elektroniske patientjournaler (EPJ)  
En digital løsning, der kan medvirke til en betydelig forenkling og effektivisering af arbejdsgangene 
på landets sygehuse, er den Elektroniske Patient Journal (EPJ).  Med EPJ vil alle faggrupper på et syge-
hus kunne skrive i den samme journal og med udgangspunkt i de konkrete patientforløb. Dette be-
tyder, at sundhedspersonalet således, fra en vilkårlig computer på sygehuset, vil kunne få direkte 
adgang til alle relevante data om en patient – uanset om der er tale om blodprøvesvar eller fysiotera-
peutens anvisninger til genoptræning. Udover en forenkling af arbejdsgangene på sygehusene, vil 
indførelsen af EPJ sikre den enkelte patient en bedre serviceoplevelse, et højere kvalitetsniveau i be-
handlingen samt en betydelig nedsat risiko for fejlmedicinering i forbindelse med et behandlingsfor-
løb. Til at sikre en koordineret udvikling og udbredelse af EPJ samt styrke digitaliseringen på tværs af 
sundhedsvæsenet blev der i 2006 nedsat en fællesoffentlig EPJ-bestyrelse.   
 
Care Mobil 
Et projekt med håndholdte computere (Care Mobil) i ældreplejen har vist, at der både kan spares tid 
og penge og samtidig opnås bedre dokumentation ved, at personalet kan registrere oplysninger, når 
de er ude hos de ældre. I projektkommunerne blev der opnået en betydelig gevinst i tidsforbruget til 
visitation, sygepleje samt praktisk og personlig pleje. Projektet viste også, at personalet, som brugte 
de håndholdte computere, var tilfredse med at bruge dem. Konklusionen fra projektet var, at inve-
steringerne til de håndholdte computere kan tjenes hjem på under et år.8 
 

 
Mere målrettet regulering af kommunerne  
Administrative proceskrav og dokumentationskrav tjener vigtige hensyn, men beslag-
lægger samtidigt ressourcer i kommunerne, som ellers kunne være brugt på service. 
Det er derfor centralt, at den statslige regulering af kommunerne er udformet på en 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Budgetredegørelse 2003, Finansministeriet, februar 2003. 
8 Effektvurdering af anvendelse af mobile IT-løsninger på ældreområdet, Socialministeriet, april 2005. 
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hensigtsmæssig måde, der i mindst muligt omfang belaster den kommunale admini-
stration.  

Samtidigt indebærer kommunalreformen, at der er etableret større og mere bæredyg-
tige kommuner, som kan løfte et større ansvar. Der er således skabt forudsætninger 
for, at samspillet mellem stat og kommuner i højere grad kan bygge på et klart decen-
tralt ansvar og mindre detailstyring.   

På denne baggrund er der allerede iværksat initiativer til mere målrettet statslig regu-
lering af kommunerne. Blandt andet skal alle eksisterende dokumentations- og regi-
streringskrav gennemgås med henblik på at luge ud i overflødige krav og dobbeltre-
gistreringer. I 2006 blev der desuden udviklet en metode til vurdering af administra-
tive og selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne af ny statslig regulering 
(VAKKS-metoden). Metoden afprøves i øjeblikket på en række pilotområder. Fra 
efteråret 2007 gennemføres løbende VAKKS-målinger af centrale nye lovforslag og 
bekendtgørelser.  

Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse  
De øgede muligheder for frit valg og inddragelse af private leverandører gennem ud-
bud er med til at modernisere den offentlige sektor. Konkurrence er en drivkraft for 
udvikling og fornyelse og skaber et vedholdende fokus på kvalitet og effektiv res-
sourceanvendelse. Private leverandører bidrager til at udfordre de offentlige organisa-
tioner både med hensyn til nye brugervenlige løsninger og metodeudvikling i tilveje-
bringelsen af services.  

I kommuneaftalen for 2007 har regeringen og kommunerne indgået en ambitiøs mål-
sætning om at forøge konkurrenceudsættelsen fra 20 til 25 pct. (målt ved den såkald-
te PLI-indikator). For at understøtte denne målsætning er der iværksat en række for-
skellige initiativer, herunder nedsættelse af Forum for konkurrenceudsættelse, jf. boks 
5.11.

Boks 5.11 
Forum for konkurrenceudsættelse  
 
I et samarbejde mellem KL og regeringen nedsættes et ”Forum for konkurrenceudsættelse”, der be-
står af et netværk af 10-12 kommuner, som forpligtes til en øget konkurrenceudsættelse på en række 
nye områder.  
 
Projektet støtter, at de medvirkende kommuner får kompetencerne til at skabe nye standarder for 
udbud på områder, der normalt er vanskelig for kommunerne at gå til. 
 
Indsatserne følges med henblik på systematisk erfaringsopsamling. 
 

Anvendelsen af udbud og udlicitering handler om at vælge det, der er bedst og bil-
ligst. Indsatsen fokuseres derfor på at skabe lige konkurrencevilkår mellem offentlige 
og private leverandører. Dette skal blandt andet ske ved en annonceringspligt ved 
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offentlige myndigheders køb af varer og tjenesteydelser, der overstiger 500.000 kr. 
Endvidere skal der nedsættes et Udbudsråd, der skal rådgive og indsamle viden om 
konkurrenceudsættelse.   

Samtidigt får Konkurrencerådet forbedrede indgrebsbeføjelser over for offentlige 
myndigheder, der fastsætter for lave afregningspriser til private leverandører, som 
sælger ydelser omfattet af en fritvalgsordning. En ny bestemmelse i konkurrencelo-
ven skal sikre lige konkurrencevilkår mellem offentlige og private leverandører af 
fritvalgsydelser. 

På fritvalgsområdet har borgerne fået en række nye muligheder, og anvendelsen af 
det frie valg på sundheds-, børne- og ældreområdet stiger. Valget af og adgangen til 
de private leverandører er med til at nytænke og forme de ydelser, borgerne modta-
ger. På denne måde bidrager det frie valg til konstant at udfordre og inspirere til nye 
måder at organisere sagsgange og lede medarbejderne i tilvejebringelsen af de offent-
lige ydelser.

LEAN-redskaber  
Fokus på LEAN i den offentlige sektor kan bidrage til en bedre arbejdstilrettelæggel-
se. Det handler om at fokusere på de processer, som skaber værdi for borgerne og 
reducere tidsforbruget på de processer, som ikke i sig selv skaber værdi. Med LEAN 
kan der endvidere udvikles en kultur, hvor medarbejderne bidrager med forslag til 
løbende forbedringer og effektiviseringer.  

En række organisationer har gode erfaringer med optimering af arbejdsprocesserne 
via LEAN, og nogle har opnået store gevinster. Gevinsterne relaterer sig til produk-
tivitet, reduktion af fejl, kvalitet, brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed.

Erfaringer med LEAN peger på, at der kan opnås betydelige effektiviseringer og 
bedre service. Det er ikke ualmindeligt med et årligt forbedringspotentiale på 5-10 
pct. i private brancher med opgavetyper, der minder om den offentlige sektors. Disse 
erfaringer tyder således på, at der er et væsentligt potentiale ved øget brug af LEAN-
inspirerede tiltag i den offentlige sektor.  

I Budgetredegørelse 2005 beskrives principperne bag LEAN-metoden, og der gives en 
række eksempler på organisationer, der har arbejdet med LEAN.9

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Budgetredegørelse 2005, Finansministeriet, juni 2005. 
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5.5 Effektivisering af det offentlige indkøb 
I den offentlige sektor er der – som i en række private virksomheder – sat fokus på, 
hvordan der købes ind. Det offentlige indkøb udgjorde ca. 132 mia. kr. i 2005, hvor-
af kommunerne tegnede sig for størstedelen, jf. tabel 5.3.

Tabel 5.3 
Det samlede offentlige indkøb 

 
  2005  
 Mia. kr.   
 Staten 46  
 Amter 33  
 Kommuner 53  
 Det samlede offentlige indkøb, i alt 132  
 

Kilde: Danmarks Statistik, den nationalregnskabsbaserede opgørelse af forbrug i produktionen. 
 

5.5.1 Det statslige indkøbsprogram 
En væsentlig enkeltstående besparelse på de statslige driftsudgifter i disse år kan hen-
føres til det statslige indkøbsprogram, som blev iværksat i marts 2006. Forud for 
iværksættelsen af programmet blev der foretaget en kortlægning af det statslige ind-
køb, jf. boks 5.12.
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Boks 5.12 
Statens indkøb  
 
Det statslige indkøb udgjorde 45,8 mia. kr. i 2005, hvoraf de selvejende statslige institutioner tegne-
de sig for godt 15 mia. kr., jf. tabel a.   

Tabel a 
Opgørelse af det samlede statslige indkøb 
 2003 2004 2005 
Mia. kr.    
Staten 31,1 32,6 29,0 
Kirken 1,6 1,7 1,7 
Selvejende institutioner1) 9,4 10,6 15,2 
Staten samlet 42,1 44,9 45,8 

Anm.: Afrundinger bevirker, at tallene ikke summer til totalen.
1) Stigningen i indkøbet hos de selvejende institutioner fra 2004 til 2005 og det næsten tilsvarende fald i 

det statslige indkøb skal ses i sammenhæng med, at universiteterne fra 2005 overgik til selveje-form. 
Kilde: Danmarks Statistik, den nationalregnskabsbaserede opgørelse af forbrug i produktionen. 
 
En kortlægning i februar 2006 blev foretaget med udgangspunkt i indkøbene på visse standardkon-
ti.10 Regnskabsudtrækkene blev kombineret med en kortlægning af fordelingen af indkøbet i 20 stats-
lige institutioner, der dækker ca. 30 pct. af det samlede statslige indkøb. Opgørelsen blev udarbejdet 
eksklusive selvejende institutioner og selvstændige statslige virksomheder. 
 
Det statslige indkøb omfatter en bred vifte af indkøb af varer og tjenesteydelser – fra kontorvarer til 
forsvarsmateriel.  Det fremgik af kortlægningen, at statsligt indkøb på i alt 27 mia. kr. (eksklusive uni-
versiteterne) i 2004 fordelte sig med 12 mia. kr. i fællesstatsligt indkøb og 15 mia. kr. i områdespeci-
fikt indkøb.11 
  

Indkøbsprogrammet, der forestås af Finansministeriet og er organisatorisk forankret 
i et indkøbssekretariat, indebærer bl.a., at der over de næste år vil blive tilvejebragt en 
række fælles forpligtende indkøbsaftaler i staten, der vil dække en væsentlig del af det 
samlede statslige indkøb. Iværksættelsen af programmet har vist, at der er store be-
sparelser at hente ved at standardisere, koordinere og forpligte statens indkøb. 

5.5.2 Baggrund for indkøbsprogrammet 
Det samlede statslige indkøb varetages af ministerierne og institutionerne inden for 
rammerne af den indkøbspolitik, hvert ministerium har fastsat for ministerområdet 
og inden for de overordnede rammer af den statslige indkøbspolitik, som fastsættes 
af Finansministeriet. 

Inden iværksættelsen af indkøbsprogrammet blev der foretaget en analyse af det 
statslige indkøb, som viste, at de samme varer blev købt ind til vidt forskellige priser. 
Analysen viste endvidere, der kunne spares gennemsnitlig ca. 25 pct. på de fleste af 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Kortlægningen omfattede standardkontiene 14, 15 og 31 samt artskonto 16.30 på statsregnskabet for 2004. 
11 Fællesstatsligt indkøb er karakteriseret ved, at indkøb af disse varer og tjenesteydelser finder sted i det meste af 
staten. Områdespecifikt indkøb derimod er karakteriseret ved, at indkøbet alene finder sted i et fåtal af institutioner 
eller på tværs af få ministerområder. 
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indkøbsområderne, hvis gennemsnittet af de statslige institutioner købte ind som de 
bedste.

I marts 2006 blev det derfor besluttet at igangsætte det statslige indkøbsprogram, der 
skal:

Sikre konkret effektivisering af det statslige indkøb gennem indgåelse af nye 
centralt koordinerede indkøbsaftaler for staten. 
Understøtte effektiviseringen gennem strategiudvikling til understøttelse af ef-
fektivt indkøb, herunder organisering af indkøbet. 

Effektiviseringen af det statslige indkøb vil derved ske gennem følgende tiltag:

Koordinering af indkøbet på færre leverandører, således at statens indkøbsvolu-
men øges på de enkelte indkøbsaftaler. 
Standardisering af vareudbuddet til færre og fornuftige standarder.  
Forpligtelse af indkøbet på nye indkøbsaftaler på tværs af de statslige institutio-
ner. Herigennem får leverandørerne vished om størrelsesordenen af volumen, 
hvilket vil give billigere priser. 

Resultater af første fase af indkøbsprogrammet 
I første fase af indkøbsprogrammet er der sikret nye centralt koordinerede indkøbs-
aftaler på 4 indkøbsområder: 

PC-arbejdsstationer samt standardsoftware inkl. stationære og bærbare PC'er 
samt skærme 
Kontormøbler og inventar, herunder borde, stole, skabe og belysning 
Kontorvarer, herunder papir, toner, skriveredskaber o.l.  
Kontormaskiner, herunder kopimaskiner, printere, faxmaskiner og multifunk-
tionsmaskiner 

På de fire indkøbsområder udgjorde det fællesstatslige indkøb ca. 1,1 mia. kr. årligt, 
før de nye aftaler blev indgået. De nye aftaler har sikret gennemsnitlige besparelser 
på ca. 40 pct. i forhold til de priser, der hidtil er betalt i staten for de samme varer.  

Nedenfor følger nogle konkrete eksempler på varer, hvor de nye indkøbsaftaler har 
givet mærkbare besparelser, jf. tabel 5.4.
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Tabel 5.4 
Konkrete besparelser på udvalgte varer 

 
  Produkt Gammel pris Ny pris Besparelse  

 Varekategori   
 Kuglepenne Micron Crystal medium blå  82 øre  28 øre  66 pct.  
 Multifunktionsmaskine CopyCentre 265/275  131.960 kr.  38.100 kr.  71 pct.  
 Printer HP LaserJet 3005TN  6.009 kr.  2.603 kr.  57 pct.  
   

Afledt af første fase af indkøbsprogrammet er der i 2007 udmøntet en samlet bespa-
relse i staten på ca. 380 mio. kr. Besparelserne vil være stigende i perioden 2008-
2010, idet fx bindinger på eksisterende leasingkontrakter på kontormaskineområdet 
udløber.

På alle fire områder er der foretaget en standardisering til færre varer, hvor kvaliteten 
og hensyn til fx miljø- og energiforhold har været fastsat i minimumskrav, som leve-
randørerne har skullet opfylde for at kunne indgå i konkurrencen om de statslige af-
taler. Herudover er der sikret en forpligtelse af det statslige indkøb på aftalerne, idet 
de er indgået som centralt koordinerede aftaler. Endelig er indkøbsområderne koor-
dineret til færre leverandører på de fire områder. 

5.5.3 Indkøbsprogrammets næste faser 
Indkøbsprogrammet skal over de næste år tilvejebringe nye centralt koordinerede 
indkøbsaftaler for alle større fællesstatslige indkøbsområder. Den konkrete effektivi-
sering tilrettelægges i faser af ca. ¾ års varighed med ca. 4 indkøbsområder i hver fa-
se.

Det er forventningen, at effektivisering af det statslige indkøb samlet set vil frigøre 
ca. 1 mia. kr. årligt i løbet af de næste år i takt med, at stadig flere områder effektivi-
seres.

Herudover skal indkøbsprogrammet tilvejebringe effektive indkøbsaftaler på større 
områdespecifikke indkøb, som går på tværs af forskellige institutionstyper som fx 
undervisningsmøbler og -materiale. I løbet af de næste par år vil de centralt koordi-
nerede aftaler således komme til at dække en stadigt større del af det statslige indkøb. 

5.5.4 Effektivisering af kommuners og regioners indkøb  
I 2005 udgjorde det kommunale indkøb ca. 53 mia.kr., mens amternes indkøb beløb 
sig til ca. 33 mia. kr. Kommuner og amter har i forskelligt omfang fokuseret på at ef-
fektivisere deres indkøb i de senere år. 

En analyse af kommunernes og regionernes indkøbsorganisering foretaget af Boston 
Consulting Group i foråret 2007 viser, at indkøbsfunktionen er blevet styrket og op-
prioriteret i kommunerne inden for de senere år. Kommunalreformen har understøt-
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tet denne proces ikke mindst ved kommunesammenlægningerne, hvor mindre kom-
muners indkøb er blevet en del af de større kommuners indkøbsorganisering. 

Kommunerne er generelt nået langt med udbredelsen af rammeaftaler for varekøb, 
men knap så langt med rammeaftaler for tjenesteydelser. Kommunerne vurderer, at 
efterlevelse af de indgåede rammeaftaler er høj, men har dog kun i begrænset omfang 
overblik over den lokale indkøbsvolumen eller efterlevelse af de enkelte rammeafta-
ler. Opfølgning og styring er ifølge analysen en af de væsentligste svagheder i det 
kommunale indkøb i dag. Det bedst mulige grundlag for organiseringen af indkøbet 
er derfor endnu ikke tilvejebragt.  

I lyset af de store besparelser, der har kunnet opnås ved at koordinere, standardisere 
og forpligte det statslige indkøb, vurderes der således fortsat at være et betydeligt ef-
fektiviseringspotentiale på indkøbsområdet i kommuner og regioner.  

I foråret 2007 er der derfor blandt andet i regi af Samarbejdsprojektet for den decen-
trale offentlige sektor iværksat en afdækning af kommunernes og regioner-
nes nuværende indkøb samt en analyse af de ændrede rammevilkår for offentligt ind-
køb og betydningen af disse for organiseringen af fremtidige effektive indkøb. 
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6. Fordelingsvirkninger af det offentlige forbrug 

6.1 Indledning og sammenfatning 
De offentlige udgifter bidrager blandt andet til at sikre omsorg for børn, syge og æl-
dre, forsikring imod indkomstbortfald og udgifter til sygdomsbehandling, investering 
i henholdsvis human kapital i form af uddannelse og i fysisk kapital i form af infra-
struktur mv. Samtidig står det offentlige for løsningen af en række statsopgaver rela-
teret til fysisk sikkerhed, suverænitet mm. Den skattefinansierede løsning af disse op-
gaver indebærer, at der sker en ret betydelig omfordeling af forbrugsmuligheder imel-
lem indkomstgrupper, på tværs af generationer og henover livsløbet. 

De individuelle offentlige serviceydelser består hovedsagelig af dagpasning, under-
visning, sundhedsydelser samt ældrepleje, og udgør knap 70 pct. af det samlede of-
fentlige forbrug. Forbruget af individuelle offentlige serviceydelser afhænger af speci-
fikke behov og karakteristika, som igen har en tæt tilknytning til faserne i livsløbet. 
Serviceforbruget er størst i børnefamilier, i aldersgrupperne, hvor mange er under 
uddannelse, samt blandt de ældre.  

I øjeblikket er udgifterne til offentlig service rettet mod børnefamilier størst på trods 
af, at det gennemsnitlige serviceforbrug pr. person er større blandt de ældre over 75 
år end i børnefamilierne. I takt med at befolkningens alderssammensætning ændrer 
sig i retning af en større andel af ældre, vil de samlede serviceudgifter rettet imod de 
ældre stige relativt hurtigere end resten af det offentlige forbrug.  

Ligesom servicebehovet typisk varierer med alderen, gør indkomstforholdene det 
også. På trods af, at indkomsten kun i beskedent omfang har betydning for tildelin-
gen af offentlig service er serviceforbruget relativt større blandt de, der har de laveste 
indkomster. Der er imidlertid også stor variation i serviceforbruget indenfor både al-
dersgrupper og indkomstgrupper. 

Helt overordnet virker den generelle skattefinansiering af udgifterne til overførsler og 
offentlig service omfordelende, fordi skattebetalingen afhænger af indkomstens og 
privatforbrugets størrelse, mens tildelingen af overførsler og offentlige serviceydelser 
afhænger af behov, som er knyttet til forhold som alder, familiesituation, helbred og 
for overførslernes vedkommende også af indkomstforhold. De såkaldte udvidede 
forbrugsmuligheder, der opgøres som summen af de disponible indkomster og for-
bruget af den individuelle offentlige service, er derfor mere jævnt fordelt end de di-
sponible pengeindkomster. 

Skattefinansieringen af bestemte typer af forbrug er på den anden side ikke omkost-
ningsfrit for samfundet, idet skatterne sædvanligvis medfører en forvridning af akti-
viteten i økonomien. Fx svækker skatten på arbejdsindkomst den økonomiske til-
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skyndelse til at arbejde. Skattefinansieringen kan dermed medføre et økonomisk tab i 
den private sektor, der er større end selve skatteprovenuet.  

Skattefinansiering af bl.a. pasning, uddannelse, omsorg og pleje træder i stedet for 
private forsikringsordninger og opsparing, som isoleret set ville indebære mindre 
skattemæssige forvridninger. Fuld privat finansiering ville imidlertid samtidig medfø-
re et lavere samlet uddannelses- og forsikringsomfang og en mindre lige fordeling af 
de samlede forbrugsmuligheder. Det handler således på denne ene side om at balan-
cere hensyn til ønskerne om fordeling og fremme af bestemte typer af forbrug og på 
den anden side at sikre hensigtsmæssige økonomiske tilskyndelser til blandt andet at 
arbejde, spare op og foretage investeringer.  

Afsnit 6.2 giver en oversigt over sammensætningen af det offentlige forbrug. Afsnit 
6.3 afspejler en oversigt over aldersfordelingen af serviceforbruget, mens sammen-
hængen mellem indkomstforhold og serviceforbrug er beskrevet i afsnit 6.4. Forde-
lingsvirkningerne af den individuelle offentlige service er beskrevet i afsnit 6.5 og 6.6.

6.2 Individuelt og kollektivt offentligt forbrug 
De offentlige udgifter udgør 50,2 pct. af BNP i 2006. Det offentlige forbrug tegner 
sig for godt halvdelen af udgifterne og omfatter kollektivt offentligt forbrug og indi-
viduelle offentlige serviceydelser, som udgør mere end to tredjedele af det samlede 
offentlige forbrug, jf. figur 6.1a.

Figur 6.1a Figur 6.1b 
Offentlige udgifters sammensætning, 
2004 

Sammensætningen af det individuelle  
offentlige forbrug, 2004 

Kollektivt forbrug Individuelt off. forbrug
Overførsler Renteudgifter
Andet

 

 

Sundhed Undervisning Dagpasning
Ældrepleje Kultur Andet

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Det individuelle offentlige forbrug består af de serviceydelser, som er rettet mod den 
enkelte borger, jf. figur 6.1b. Dvs. serviceydelser som, når de forbruges, samtidig ude-
lukker, at andre personer kan forbruge dem. De individuelle serviceydelser omfatter 
hovedparten af udgifterne til sundhed, undervisning, dagpasning samt ældrepleje, de-
le af kulturudgifterne og diverse andre områder. Det er det individuelle offentlige 
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forbrug, som ofte benævnes velfærdsservice, selvom borgerne selvsagt også har gavn 
af det kollektive offentlige forbrug. 

Boks 6.1 
Det offentlige forbrugs sammensætning 

 
Det individuelle offentlige forbrug udgjorde 271,4 mia. kr.  i 2004, svarende til ca. 70 pct. af det sam-
lede offentlige forbrug. De individuelle serviceydelser forbruges for langt størstedelens vedkommen-
de af privatpersoner, primært i form af uddannelsesmæssige, sociale eller sundhedsmæssige tilbud.  
Det kollektive offentlige forbrug udgør 117,1 mia. kr. i 2004 og omfatter især forsvar, politi, retsvæ-
sen og administration. 
 
Visse dele af det individuelle offentlige forbrug kan ikke henføres til de individer, der forbruger ser-
vicen, fordi der ikke eksisterer personhenførbar statistik for området. Det drejer sig bl.a. om kulturel-
le tilbud og dele af sundhedsudgifterne. I analysen af fordelingsvirkninger af den offentlige service 
fordeles 201 mia. kr. (2004 pris- og lønniveau) samlet set på individer, svarende til 74 pct. af de indi-
viduelle serviceydelser. En mindre andel af udgifterne tildeles personer, som dør eller udvandrer i 
årets løb, jf. appendiks 6.1. 
 
En mindre del af de kollektive serviceydelser forbruges individuelt af virksomheder. Disse ydelser om-
fatter bl.a. offentlige miljøcertificeringer, assistance til virksomheder fra handelsattachéer og lign. 
samt rådgivning og tjenester til virksomheder fra eksempelvis Teknologisk Institut. Der findes ikke 
tilgængelig statistik for, hvor stor en del af det kollektive offentlige forbrug, der forbruges individuelt 
af virksomheder. 
 
Ligeledes anvendes en mindre andel af de kollektive serviceydelser individuelt af personer. Det drejer 
sig eksempelvis om museumsbesøg. Der findes imidlertid ikke personhenførbar statistik over dette 
forbrug.  
 

På områderne sundhed, omsorg, uddannelse og kultur er der også udgiftsposter, som 
indgår i det kollektive offentlige forbrug, fordi udgifterne ikke meningsfyldt kan hen-
føres til enkeltpersoner. På sundhedsområdet gælder det eksempelvis udgifter til ge-
nerelle sundhedsfremmende foranstaltninger og på kulturområdet eksempelvis of-
fentlig støtte til museumsdrift og kulturarvsbevarelse. Det kollektive offentlige for-
brug omfatter desuden udgifterne til forsvar, politi og retsvæsen, offentlig forvaltning 
mv.

Overordnet er der imidlertid stor overensstemmelse mellem serviceområder og op-
delingen imellem individuelt og kollektivt offentligt forbrug, jf. figur 6.2. Kulturområ-
det er dog en undtagelse, idet udgifterne til kulturelle, rekreative og religiøse tjenester 
fordeler sig mere ligeligt på individuelt og kollektivt offentligt forbrug. 
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Figur 6.2 
Serviceområder og opdelingen imellem individuelt og kollektivt offentligt forbrug, 2004 

Undervisning

Individuelt 

Kollektivt

Politi, 
retsvæsen 

mv.

Skattevæsen, 
udenrigstjeneste 

mv.

Boliger

Sundhed

Socialområdet

Kultur

Forsvar

Økonomiske 
anliggender

Miljø

 

Anm.:  Arealernes indbyrdes størrelse afspejler fordelingen af det offentlige forbrug på henholdsvis individuelle og 
kollektive serviceudgifter. Arealer indenfor den punkterede cirkel er kollektivt offentligt forbrug, mens area-
ler udenfor cirklen er individuelt offentligt forbrug. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 

I det følgende fokuseres på de individualisérbare, borgerrettede dele af de offentlige 
serviceudgifter, og herunder kun på de dele, hvor data tillader en opgørelse af for-
bruget på individer. Eksempelvis kan forbruget af hovedparten af de individuelle 
sundhedsydelser direkte henføres til enkeltpersoner, fordi der findes centrale registre, 
der kobler personer og ydelser sammen, mens dette eksempelvis ikke er tilfældet med 
hensyn til kulturudgifterne, jf. appendiks 6.1, hvor der gives en nærmere beskrivelse af 
kilder og metoder for de enkelte udgiftsområder. Af udgifterne til individuel offentlig 
service på ca. 271 mia. kr. i 2004 er det muligt at henføre ca. 200 mia. kr. eller 74 pct., 
til de personer, der forbrugte dem.  

6.3 Alder, omstændigheder og behov for offentlig service 
Hovedparten af den individuelle offentlige service udgøres som nævnt af de såkaldte 
velfærdsserviceydelser, herunder sundhedsydelser, dagpasning, undervisning og æl-
dreservice. Derfor er det gennemsnitlige forbrug af individuelle serviceudgifter større 
blandt børn og ældre end i den øvrige voksne befolkning, jf. tabel 6.1. I gennemsnit 
udgør serviceudgifterne pr. barn og ung under 18 år knap 70.000 kr. i 2004, mens 
serviceudgifterne til personer, som er 66 år eller mere, i gennemsnitligt udgør ca. 
64.000 kr. i 2004. I den øvrige voksne befolkning varierer det gennemsnitlige service-
forbrug fra knap 12.000 kr. for 36-50-årige til ca. det dobbelte for de 18-35-årige, 
hvor andelen af uddannelsessøgende er stor. 
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Tabel 6.1 
Værdien af det aldersfordelte gennemsnitlige serviceforbrug, 2004 

 
  Aldersgruppe  
 

 0-17 18-35 36-50 51-65 
66 og 

derover 
 

 1.000 kr.   
 Individualisérbar service 69,4 23,9 11,4 18,0 63,7  
 Øvrig, individuel service 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8  
 Kollektiv service 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3  
 I alt  103,5 58,0 45,5 52,1 97,8  
  

Anm.:  Kollektiv offentlig service og de 26 pct. af de individuelle offentlige serviceudgifter, der ikke kan per-
sonhenføres, er fordelt med samme beløb til alle personer i befolkningen uanset alder. Herved fås et 
indtryk af den relative betydning af forskellige komponenter i det offentlige forbrug i forskellige alders-
grupper.

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
 

 

Til sammenligning udgør de gennemsnitlige udgifter til kollektivt offentligt forbrug 
godt 21.000 kr. pr. borger, når udgifterne fordeles med samme beløb til alle uanset 
alder, mens den del af det individuelle offentlige forbrug, der ikke kan henføres til 
enkeltpersoner, efter samme princip kan opgøres til udgør knap 13.000 kr. pr. bor-
ger. For de 36-50-årige er det gennemsnitlige forbrug af offentlige serviceudgifter 
dermed knap 4 gange så stort som forbruget af individualisérbar offentlig service.1

Borgernes forbrug af individuel offentlig service hænger nøje sammen med livsfaser-
ne. Uddannelse forbruges først og fremmest af de unge mellem 18 og 30 år samt af 
familier med børn i alderen 6-17 år, hvor de voksne typisk er i alderen 35-50 år, jf.
figur 6.3a.2

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Fordelingen af det individuelle offentlige forbrug mv. på personer er på visse punkter ændret i forhold til den forri-
ge opgørelse i Finansministeriet, 2002, jf. appendiks 6.1, boks A6.1.2.
2 I analysen fokuseres på familier, ikke personer, jf. beskrivelsen i appendiks 6.1. Der er to årsager hertil. For det første er 
det valgt at henføre de 0-17-åriges serviceforbrug til forældrene. For det andet tages der i dele af analysen udgangs-
punkt i indkomster, og her anvendes såkaldte ækvivalerede indkomster, som tager højde for dels omfordeling af for-
brugsmuligheder indenfor familien, stordriftsfordele og udgifter forbundet med forsørgelse af børn. 
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Figur 6.3a Figur 6.3b 
Uddannelsesforbrug, 2004 Forbrug af dagpasning, 2004 

0

10

20

30

40

50

18
-2

2

23
-2

7

28
-3

2

33
-3

7

38
-4

2

43
-4

7

48
-5

2

53
-5

7

58
-6

2

63
-6

7

68
-7

2

73
+

Alder

0

10

20

30

40

50

Gennemsnit

1.000 kr. 1.000 kr.

 

0

10

20

30

18
-2

2

23
-2

7

28
-3

2

33
-3

7

38
-4

2

43
-4

7

48
-5

2

53
-5

7

58
-6

2

63
+

Alder

0

10

20

30

Gennemsnit

1.000 kr. 1.000 kr.

 
 

 

 

Figur 6.3c Figur 6.3d 
Forbrug af sundhedsydelser, 2004 Forbrug af ældreservice, 2004 
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Figur 6.3e Figur 6.3f 
Individuel offentlig service i alt, 18+ årige, 
2004 
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Anm.:  I alle de følgende illustrationer i kapitlet, på nær figur 6.3f, indgår kun voksne på 18 år og derover. Oplysnin-
gerne om individers forbrug af forskellige serviceydelser er udtrukket på forskellige tidspunkter af kalender-
året, jf. appendiks 6.1, mens aldersoplysningen er ultimo 2004. Virkningen heraf fremgår tydeligst af figur 
6.3f, hvor det gennemsnitlige forbrug i kategorien 0-2 år er højt, når det tages i betragtning, at kun en mindre 
andel af de nul-årige børn er i offentlig pasning, jf. også kapitel 3. Udgifterne til plejehjem er medregnet under 
forbruget af ældreservice. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
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Dagpasning forbruges typisk af de lidt yngre familier, hvor de voksne er i alderen 25-
40 år, jf. figur 6.3b.

Forbruget af sundhedsydelser er mere jævnt fordelt, men voksende over livsløbet, jf.
figur 6.3c. Faldet i det gennemsnitlige sundhedsforbrug, der kan observeres blandt de 
over 90-årige, kan hænge sammen med, at en stor del af denne gruppe er på pleje-
hjem, og at der kan være vanskeligheder forbundet med at udsondre de sundhedsud-
gifter, som afholdes her, men det kan også skyldes forskelle i sammensætningen af 
diagnoser i forskellige aldersgrupper blandt de ældre.  

Ældreservice samt service til handicappede – plejehjem, hjemmehjælp og plejeboliger 
– er koncentreret blandt de over 75-årige, jf. figur 6.3d. Enhedsomkostningerne ved-
rørende plejehjemsophold og hospitalsindlæggelser er høje i sammenligning med an-
dre typer af serviceydelser, og samtidig er det en stor andel af de ældre, der gør brug 
af disse ydelser. Derfor er det gennemsnitlig serviceforbrug blandt de over 80-årige 
højere end i resten af befolkningen.  

Samlet set forbruges offentlig service således typisk igennem hele livet, men sam-
mensætningen af forbruget og gennemsnitsudgiften forbundet hermed ændrer sig 
henover aldersgrupperne, jf. figur 6.3.e.

Børn under 18 år forbruger offentlig service i form af dagpasning, undervisning og 
sundhedsydelser. I en fordelingssammenhæng er det naturligt at henføre børnenes 
serviceforbrug til forældrene, fordi det er forældrenes forbrugsmuligheder, der direk-
te påvirkes af den offentlige finansiering. I fravær heraf måtte forældrene foretage 
opsparing til børnenes uddannelse samt tilvejebringe sundhedsforsikring. Fordelin-
gen af de 0-17-åriges gennemsnitlige serviceforbrug afspejler forskellene i enheds-
omkostninger til forskellige pasningsformer og til grundskoleundervisning samt i 
mindre grad aldersbetingede forskelle i benyttelsesgrader, jf. figur 6.3.f.

Der er markante forskelle på det gennemsnitlige serviceforbrug fordelt på alders-
grupper og på, hvordan de samlede serviceudgifter er fordelt på de samme alders-
grupper, jf. figur 6.4. Det skyldes befolkningens alderssammensætning. I fordelingen 
af det gennemsnitlige serviceforbrug (det vil sige serviceudgiften pr. person) er der en 
lille top for aldersgrupperne mellem 30 og 50 år, der har hjemmeboende børn, og et 
markant højere niveau for de ældre, der er over 80 år. Imidlertid er antallet af over 
80-årige langt mindre end antallet af personer i familier med hjemmeboende børn 
under 18 år. Derfor er en stor del af de samlede serviceudgifter koncentreret i alders-
gruppen mellem 30 og 50 år.  
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Figur 6.4a Figur 6.4b 
Aldersfordelt sammensætning af  
gennemsnitligt serviceforbrug, 2004 

Samlede aldersfordelte serviceudgifter, 
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Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

Mens enhedsomkostningerne således er store både blandt børn/unge og ældre, så er 
antallet af personer i hver årgang væsentlig større for de 0-18-årige end blandt de æl-
dre. De forventede ændringer i befolkningens aldersmæssige sammensætning, der 
forventes at finde sted frem til 2080, indebærer imidlertid, at andelen af personer 
over 65 år vokser markant i forhold til i dag. Dermed kan udgifterne til offentlig ser-
vice til de ældre forventes at vokse hurtigere end de øvrige serviceudgifter, jf. figur 6.5.
Med de anvendte principper bliver udgifterne til de over 60-årige ca. fordoblet frem 
mod 2040 opgjort i det nuværende løn- og prisniveau, og serviceudgifterne til de æl-
dre kan med uændrede standarder forventes at blive lige så høje som for de yngre. 
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Figur 6.5 
Samlede aldersfordelte serviceudgifter, udvalgte år 
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Anm.: Data er udglattet. Fremskrivningen af de aldersfordelte serviceudgifter sker med forudsætninger svarende til 
DREAMs seneste befolkningsprognose. De fremtidige aldersspecifikke gennemsnitsudgifter adskiller sig fra 
de nuværende, idet udgifterne til sundhed og pleje fremskrives med udgangspunkt i den såkaldte ’år til død’ 
metode. Metoden indebærer, at gennemsnitsudgifterne også afhænger af forventet restlevetid og ikke kun af 
alder. I forbindelse med forventede levetidsforlængelser medfører det, at udgiftsvæksten bliver mindre, end 
hvis der benyttes aldersspecifikke gennemsnitsudgifter. 

Kilde:  DREAM samt egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

6.4 Indkomst, alder og variation i forbrug af offentlig service 
Ligesom der er en sammenhæng imellem livsfaserne og de behovsbestemte service-
udgifter, er der en sammenhæng imellem livsfaserne og indkomstprofilen. Indkom-
sterne vokser således typisk efter endt uddannelse og er normalt højest i 40-60-
årsalderen, hvor forbruget af individuel service typisk er ret begrænset. Der er ikke en 
umiddelbar årsagssammenhæng fra indkomstniveau til serviceforbrug. Lav indkomst 
er ikke et kriterium for tildeling af service, men omvendt kan personer, som fx har 
stort behov for sundheds- eller plejeydelser, have mindre indtjeningspotentiale. Des-
uden er den sammenhæng, der kan konstateres imellem indkomsten og servicefor-
bruget, en følge af, hvorledes aldersgrupper og familiestørrelse typisk er grupperet i 
indkomstfordelingen, jf. tabel 6.2.3

Serviceforbruget er således relativt større i den nederste tredjedel af indkomstforde-
lingen end i befolkningen som helhed, fordi der her befinder sig mange studerende 
og ældre. Gennemsnitsalderen i første indkomst-decil, hvor der er relativt mange 
studerende, er lavere end i de andre deciler, mens gennemsnitsalderen i 2. og 3. decil, 
hvor mange fortrinsvis enlige pensionister befinder sig, er den højeste. Det passer 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Samtlige figurer og tabeller i kapitlet på nær figur 6.3f inkluderer alene voksne på 18 år og derover, jf. appendiks 6.1
for en nærmere beskrivelse af diverse metodespørgsmål i denne forbindelse. 
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sammen med, at det er undervisningsydelser, der dominerer i 1. decil, og sundheds- 
og ældrepleje der dominerer i 2. og 3. decil.4

Tabel 6.2 
Gennemsnitligt forbrug af offentlig service fordelt efter indkomst, 2004 

 
 

Decil 
Under-
visning 

Dagpas-
ning 

Ældre-
service 

Sund-
heds-

ydelser I alt 

Gnst.  
familie-

størrelse 

Gnst. 
antal 
børn 

Gnst. 
alder 

blandt 
voksne 

 

  1.000 kr. Personer År  
 1 29,7 4,1 12,9 13,0 59,8 1,81 0,49 41  
 2 18,2 6,5 18,6 20,7 64,0 2,04 0,56 58  
 3 17,7 7,1 16,6 20,2 61,6 2,12 0,64 55  
 4 19,1 7,8 11,3 18,3 56,6 2,41 0,79 51  
 5 19,7 8,1 6,7 15,9 50,4 2,57 0,88 49  
 6 19,0 7,4 4,7 14,0 45,2 2,62 0,88 48  
 7 17,0 6,0 3,3 12,7 39,0 2,58 0,81 49  
 8 13,9 4,3 2,6 11,8 32,6 2,51 0,71 50  
 9 10,4 2,9 2,1 11,2 26,6 2,45 0,59 51  
 10 7,9 2,0 2,6 11,2 23,6 2,34 0,46 54  
 Alle 17,3 5,6 8,1 14,9 45,9 2,34 0,68 51  
    Mia. kr.       
 I alt 71,7 23,3 33,8 61,9 190,8     
  

Anm.:  Befolkningen er rangordnet efter stigende disponibel indkomst og herefter inddelt i ti lige store grup-
per, som i stigende rækkefølge benævnes 1. til 10. decil. De fordelte udgifter (190,8 mia.kr.) er lavere 
end de samlede individ-fordelbare serviceudgifter i appendiks 6.1, boks A6.1.1 (200,8 mia.kr.). Det 
skyldes, at sidstnævnte indeholder serviceudgifter vedrørende et antal personer, der er døde eller ud-
vandrede i løbet af 2004 og derfor ikke indgår i fordelingsanalysen. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
 

 

Børnefamilierne er hyppigere repræsenteret i midten af indkomstfordelingen. Derfor 
er forbruget af henholdsvis pasnings- og undervisningsydelser relativt højere i midten 
af fordelingen end i toppen.  

I de enkelte alders- og indkomstgrupper er der ikke desto mindre store individuelle 
forskelle i det faktiske serviceforbrug. De personer, som har et godt helbred, trækker 
kun i beskedent omfang på sundhedsydelserne, familier uden børn har ikke behov 
for dagpasning eller grundskoleundervisning, og de, som fravælger uddannelse, træk-
ker ikke på undervisningsydelserne. De individuelle forskelle er illustreret i figur 6.6,
som viser spredningen i serviceforbruget for nogle udvalgte indkomstgrupper. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det kan bemærkes, at andre analyser er nået frem til lignende konklusioner med hensyn til sundhedsforbrugets for-
delingsvirkninger, jf. Det Økonomiske Råd, 2000 (resuméet): ”Forbruget af sundhedsydelser er ulige fordelt, således 
at forbruget er højere for personer med lavere indkomster end for dem med højere indkomster. Selv hvis der korri-
geres for køns- og alderssammensætningen, er der imidlertid en ulighed med tyngden af forbruget af sundhedsydelser 
hos personer med lavest indkomst i samfundet. Dette er særlig markant for antallet af sengedage på sygehus, hvor 
lavindkomstgrupperne har væsentlig flere sengedage end de mest velstillede personer.”  
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Figur 6.6 
Spredning i serviceforbruget i forskellige indkomstgrupper, 2004 
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Anm.:  Befolkningen er rangordnet efter voksende indkomst og derefter inddelt i 10 lige store grupper, såkaldte 
deciler, hvor 1. decil er de 10 pct. med de laveste indkomster osv. Figuren viser spredningen i serviceforbru-
get i tre af disse indkomstgrupper, nemlig 2., 5. og 9. decil. Der ligger et stort antal personer med et service-
forbrug tæt på nul i hver af grupperne. Derfor har det været nødvendigt at afskære figuren tæt ved venstre-
aksen for at opnå en fornuftig skala. Desuden er alle observationer af forbrug, som overstiger 250.000 kr. pr. 
år, grupperet i samme interval, hvilket forklarer den bratte stigning i personantallet tæt ved højreaksen. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

Toppene i serviceforbrugets fordeling optræder samme steder for de forskellige ind-
komstgrupper. Eksempelvis er der relativt mange med et serviceforbrug på ca. 
75.000 kr. om året både i 2., 5. og 9. indkomstdecil. Det afspejler, at der er en række 
typiske serviceydelser, som forbruges i samme omfang af de fleste familier med 
samme type behov uanset indkomstforholdene. Det gælder eksempelvis hjemme-
hjælp, dagpasning og grundskoleuddannelse. Der er relativt flere i 2. decil, der har et 
højt årligt serviceforbrug, navnlig i form af ældrepleje og sundhedsydelser. Men et 
højt årligt forbrug, typisk af sundhedsydelser, forekommer også højere oppe i ind-
komstfordelingen.

Spredningen i forbruget af offentlig service i forhold til indkomsten er opsummeret i 
figur 6.7. Befolkningen er inddelt i 10 grupper efter voksende indkomst, og service-
forbrugets fordeling er derefter undersøgt for hver gruppe for sig.  
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Figur 6.7 
Variation i serviceforbrug med og indenfor indkomstintervaller, 2004 
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Anm.:  Befolkningen er rangordnet efter voksende indkomst og inddelt i 10 grupper. I hver gruppe er service-

forbruget hos personen i en række fraktilpunkter undersøgt, nemlig ved 25, 50, 75 og 90 pct. fraktilen. 
Desuden er indkomstgruppens gennemsnitsforbrug angivet. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
 

I alle indkomstgrupper er det ca. en fjerdedel af familierne, der stort set ikke har no-
get forbrug af individuelle offentlige serviceydelser, fordi de hverken har helbreds-
problemer, har børn eller selv er under uddannelse. Blandt de 20 pct. af befolknin-
gen, der har de højeste indkomster, er det halvdelen, der stort set ikke benytter indi-
viduelle offentlige serviceydelser. I hver af indkomstgrupperne til og med 7. decil har 
mere end 25 pct. et årligt forbrug af individuel offentlig service på mellem 50.000 og 
75.000 kr.

Variationen i udvalgte aldersgruppers serviceforbrug er mere sammensat, jf. figur 6.8.
En meget stor andel af de 35-44-årige har serviceforbrug i intervallet mellem ca. 
25.000 kr. og 100.000 kr. pr. år svarende til, at det er i denne aldersgruppe, koncen-
trationen af hjemmeboende børn under 18 år er størst. Forskellene i gruppens ser-
viceforbrug afspejler således primært forskellene i antallet af børn i familierne. Der er 
langt større spredning i de 75-84-åriges serviceforbrug. Det afspejler bl.a., at der i 
denne gruppe er en væsentlige større andel, som modtager pleje- og hjemmehjælps-
ydelser, eller som har helbredsproblemer i varierende omfang. 
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Figur 6.8 
Spredningen i serviceforbruget i forskellige aldersgrupper, 2004 
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Anm.:  Figuren viser spredningen i serviceforbruget i tre udvalgte aldersgrupper. Der ligger et stort antal perso-

ner med et serviceforbrug tæt på nul i hver af grupperne. Derfor har det været nødvendigt at afskære fi-
guren tæt ved venstreaksen for at opnå en fornuftig skala på denne akse. Desuden er alle observationer af 
forbrug, som overstiger 250.000 kr. pr. år, grupperet i samme interval, hvilket forklarer den bratte stig-
ning i personantallet tæt ved højreaksen. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

Navnlig for de ældre aldersgrupper er der en tendens til, at en mindre gruppe har et 
meget højt serviceforbrug. Det trækker det gennemsnitlige serviceforbrug op i for-
hold til det forbrug, som den typiske person i aldersgruppen har (dvs. i forhold til 
medianen), jf. figur 6.9. Det betyder samtidig, at tre fjerdedele af personerne i alders-
gruppen har et lavere serviceforbrug end det gennemsnitlige. Variationen i trækket på 
sundheds- og ældreydelserne peger på, at disse ydelser har karakter af forsikrings-
ydelser.

Forklaringen er, at sundhedsydelser og ældrepleje udgør langt hovedparten af alders-
gruppens serviceforbrug. Samtidig har en forholdsvis stor del af personerne i grup-
pen et relativt godt helbred, mens en mindre andel har helbredsproblemer, der til 
gengæld er forbundet med store offentlige enhedsomkostninger. Generelt er spred-
ningen i serviceforbruget langt mindre blandt personer under 75 år end blandt de, 
der er 75 år eller derover.  
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Figur 6.9 
Variation i serviceforbrug med og indenfor aldersgrupper, 2004 
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Anm.:  I hver aldersgruppe er serviceforbruget hos personen i en række fraktilpunkter undersøgt, nemlig ved 25, 
 50, 75 og 90 pct. fraktilen. Desuden er indkomstgruppens gennemsnitsforbrug angivet. 
Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

6.5 Offentlig service, udvidede forbrugsmuligheder og fordeling 
De offentlige indtægter stammer altovervejende fra skatter, som afhænger af den en-
keltes indkomst- og forbrugsforhold. De offentlige udgifter er hovedsagelig overførs-
ler og serviceydelser til borgerne, som i vid udstrækning tildeles efter andre kriterier 
end indkomst.5 Derfor giver alle skattefinansierede transaktioner imellem det offent-
lige og borgerne anledning til ændringer i den økonomiske fordeling. Principielt har 
den kollektive finansiering af al offentlig service således fordelingsvirkninger, også 
den del der består i kollektivt offentligt forbrug, idet indtægts- og udgiftssiden skal 
ses i sammenhæng.

Den disponible indkomst er væsentlig mere jævnt fordelt end markedsindkomster-
ne6, jf. figur 6.10a. Det er tilfældet, fordi både offentlige overførsler og direkte skatter 
medvirker til en omfordeling af indkomsterne. Fordelingen af de disponible indkom-
ster efter betaling af indirekte skatter er således resultatet af samspillet imellem den 
initiale fordeling af markedsindkomsterne, reglerne for tildeling af offentlige over-
førsler, den progressive indkomstbeskatning samt den forbrugsafhængige betaling af 
indirekte skatter og afgifter.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 De indkomsterstattende overførsler, som bl.a. omfatter dagpenge, kontanthjælp, SU og social pension, tildeles dog i 
vid udstrækning som erstatning for arbejdsindkomst, men kun kontanthjælpen og den indkomstafhængige del af 
social pension udmåles direkte i forhold til modtagerens øvrige indkomstforhold. 
6 Markedsindkomsten er den indkomst før-skat, man opnår via beskæftigelse eller afkast på formueaktiver mv., dvs. 
ved markedsmæssige aktiviteter, jf. boks 6.2. for en oversigt over, hvilke elementer der indgår i de forskellige ind-
komstbegreber mv.
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Kun en mindre andel af overførslerne tildeles fuldstændig uafhængigt af modtagerens 
egen indkomst. Hertil kommer, at hovedparten af overførslerne har form af ind-
komsterstattende ydelser – det vil sige ydelser, der træder i stedet for arbejdsind-
komst. Dermed medfører de offentlige overførsler en betydelig omfordeling af for-
brugsmuligheder, jf. figur 6.10d.

Indkomstbeskatningen er progressiv, dvs. at jo højere indkomst, jo højere procentvis 
andel heraf udgør indkomstskatten. Derfor medfører beskatningen yderligere om-
fordeling af forbrugsmuligheder, jf. figur 6.10c. Omfordelingen gennem den progres-
sive del af beskatningen – fortrinsvis mellem- og topskat – er mindre end omforde-
lingen gennem de offentlige indkomstoverførsler. 

Figur 6.10a Figur 6.10b 
Markedsindkomster samt disponible  
indkomster før og efter indirekte skatter, 
2004 
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Figur 6.10c Figur 6.10d 
Direkte og indirekte skatter, 2004 Overførsler og offentlig service, 2004 
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Anm.:  Befolkningen er rangordnet efter voksende disponibel indkomst og derefter inddelt i 10 lige store grupper; 
såkaldte deciler. Figurer, som viser flere forskellige indkomstbegreber, er rangordningen efter disponibel 
indkomst fastholdt.

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

Borgernes forbrugsmuligheder i udvidet forstand kan opgøres som den disponible 
indkomst fratrukket indirekte skatter og tillagt værdien af den offentlige service, der 
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forbruges individuelt. De udvidede forbrugsmuligheder er jævnere fordelt end den 
disponible indkomst, fordi personer med indkomster under midten af indkomstfor-
delingen gennemsnitligt forbruger mere individuel offentlig service end personer 
over midten, jf. figur 6.10b.

Boks 6.2 
Indkomstbegreber i figurerne 

 
Markedsindkomsterne omfatter alle de indkomster, der er resultatet af markedsmæssige aktiviteter. 
De omfatter først og fremmest løn, indkomst fra selvstændig virksomhed, honorarer mv., private 
pensioner samt kapitalindkomster, dvs. renteindtægter, aktieudbytter mv. Både alder, uddannelse, 
evner og tilfældigheder har indflydelse på markedsindkomsternes fordeling. 
 
Den disponible indkomst er den indkomst, der er til rådighed for privat forbrug efter, at offentlige 
overførsler er medregnet og arbejdsmarkedsbidrag, indkomstskat og ejendomsværdiskat er trukket 
fra. Når de indirekte skatter – moms, ejendomsskat og afgifter – yderligere trækkes fra, fås den di-
sponible indkomst efter indirekte skatter. 
 
Udvidede forbrugsmuligheder er disponibel indkomst efter betaling af indirekte skatter tillagt værdi-
en af det individuelle offentlige serviceforbrug. 
 
Overførsler er summen af indkomsterstattende overførsler og ikke-indkomsterstattende overførsler 
samt det beløb, forældrebetalingen for dagpasning eventuelt er nedsat med.  
 
Direkte skatter er indkomstskat, arbejdsmarkedsbidrag samt ejendomsværdiskat. 
 
Indirekte skatter er ejendomsskat, moms samt øvrige afgifter. 
 
I figurer, hvor befolkningen fordeles efter disponibel indkomst, anvendes overalt disponibel indkomst 
før indirekte skatter. 
 

For alle indkomst- og aldersgrupper er der individuelle variationer i serviceforbruget, 
som hænger sammen med de specifikke, individuelle forskelle i helbredsforhold og 
andre omstændigheder. Det indebærer, at personer med nøjagtig samme indkomst-
forhold kan have vidt forskellige serviceforbrug og dermed ligge langt fra hinanden i 
fordelingen af udvidede forbrugsmuligheder7.

Eksempelvis er det gennemsnitlige serviceforbrug blandt personer i 2. decil så højt, 
at summen af den disponible indkomst og udgiften til serviceforbruget for denne 
gruppe i gennemsnit svarer nogenlunde til niveauet for den disponible indkomst i 6. 
decil. Men nogle personer i 2. decil har intet forbrug af individuel service og rykker 
dermed ned i 1. decil i fordelingen af udvidede forbrugsmuligheder. Andre har så 
stort et serviceforbrug, at de befinder sig i 10. decil i fordelingen af udvidede for-
brugsmuligheder.  

Når udgiften til individuel offentlig service lægges til de disponible indkomster for de 
enkelte personer, så sænkes de målte forskelle fra 26,4 til 25,8 målt ved Gini-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Sådanne omflytninger, som også kan benævnes re-ranking, finder generelt sted ved overgang fra ét indkomstbegreb 
til et andet. Eksempelvis indebærer individuelle forskelle i sammensætning af indkomster og fradrag, at personrang-
ordenen i fordelingen af disponible indkomster ikke er den samme som i fordelingen af markedsindkomsterne.
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koefficienten8, jf. tabel 6.3. Når forbruget af kollektiv offentlig service regnes med 
(beregningsteknisk med det samme beløb til alle), formindskes forskellene yderligere 
til 20,8 målt ved Gini-koefficienten.  

Tabel 6.3 
Indkomstforskelle blandt de over 17-årige, 2004 

 
  Gini-koefficient  

 Indkomstbegreb   
 Markedsindkomst 44,5  
 Disponibel indkomst efter indirekte skatter 26,4  
 Udvidede forbrugsmuligheder 25,8  
 Udvidede forbrugsmuligheder + kollektiv service 20,8  
  

Anm.:  Kollektiv offentlig service og de 26 pct. af de individuelle offentlige serviceudgifter, der ikke kan per-
sonhenføres, er fordelt med samme kronebeløb til alle personer i befolkningen uanset alder. Ca. halv-
delen af de samlede offentlige udgifter til service kan henføres til individer, jf. appendiks 6.1., boks 
A6.1.1. Den større virkning af at indregne kollektivt forbrug afspejler, at fordelingsprincippet for de 
kollektive ydelser ikke indebærer omflytning af personer i indkomstfordelingen, som det er tilfældet ved 
medregningen af den individuelle service. 

Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
 

 

Når den kollektive service fordeles med samme beløb til alle, er den relative ind-
komstfremgang størst for lavindkomstgrupperne, og derfor reducerer den kollektive 
service de målte indkomstforskelle.  

De offentlige overførsler og beskatningen reducerer indkomstforskellene fra 44,5 til 
26,4 målt ved Gini-koefficienten. Den målte virkning på indkomstfordelingen af 
skatter og overførsler er dermed noget større end den isolerede virkning af de indivi-
duelle offentlige serviceydelser. 

Den målte omfordeling via de offentlige serviceydelser skal imidlertid ses i sammen-
hæng med den kollektive finansiering. Skattene er progressive, og de medgår til at 
finansiere ydelser – overførsler og service – som i højere grad tilgodeser personer 
med indkomster under midten af indkomstfordelingen end personer over midten. 
Fordelingsprofilen i serviceydelserne forstærker således de omfordelende virkninger 
af beskatning og overførselsindkomster. 

De beregnede fordelingsvirkninger skal ses i sammenhæng med, at den enkeltes ind-
tjeningspotentiale kan være påvirket af de hændelser, der udløser de pågældende of-
fentlige ydelser. I nogle tilfælde er værdien af de ydelser, der tillægges den enkeltes 
indkomst, ikke et udtryk for en tilsvarende fremgang i personens tilfredshed eller 
nytte. For serviceydelser, der har forsikringskarakter kan man sige, at serviceforbru-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Gini-koeeficienten er et mål for graden af lighed i befolkningens indkomster. Den antager værdier imellem 0 og 
100. Hvis én person har al indkomst, er Gini-koefficienten 100, hvorimod den er 0, hvis indkomsten er fuldstændig 
lige fordelt. Hvis Gini-koefficienten betegnes g og den gennemsnitlige indkomst i befolkningen betegnes Ig, så er den 
forventede indkomstforskel imellem to tilfældigt udvalgte personer lig 2*g*Ig. Det vil sige, at jo lavere Gini-
koefficienten er, des mindre er indkomstforskellene. 
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get tilnærmelsesvis kompenserer den velfærdsforringelse, som behovet for den kon-
krete ydelse har medført. 

Omvendt gælder, at adgang til offentlige sundhedsydelser og andre skattefinansierede 
ydelser med forsikringskarakter også har værdi for de personer, der ikke benytter de 
pågældende ydelser i et givet år, fordi disse personer har sikkerhed for at kunne be-
nytte ydelserne, hvis behovet opstår. Denne værdi er ikke medregnet i fordelingsbe-
regningerne9.

Værdien af den kollektive service afhænger for den enkelte også af vedkommendes 
præferencer og varierer dermed fra person til person. Eksempelvis er den subjektive 
nytte af vejvedligeholdelse sandsynligvis forskellig for henholdsvis bilejere og perso-
ner, som ikke ejer bil.  

Den kollektive finansiering af servicetilbuddene erstatter privat finansiering i form af 
forsikring eller opsparing/lånefinansiering. Man kan sige, at den enkelte ’modtager’ 
forsikringspræmier og opsparing fra det offentlige svarende til alders- og indkomst-
gruppens gennemsnitlige serviceforbrug og ’betaler’ herfor via skatter og afgifter.  

Indkomster, forbrugsmuligheder og alder 
Markedsindkomsternes fordeling i forhold til alder afspejler livsløbet, det vil sige ud-
dannelse, erhvervsaktive år og tilbagetrækning. Dermed er den disponible indkomst 
typisk voksende frem til 30 års alderen, relativt højere for personer i alderen 30-65 år 
og derefter faldende fra det typiske tidspunkt for tilbagetrækning og opad, jf. figur 
6.11a.

Når værdien af den individuelle offentlig service lægges til den disponible indkomst, 
ændres billedet til en vis grad. Forløbet frem mod det 60. år er mere afdæmpet, og 
der er to toppe. I aldersintervallet omkring 40-60 år, hvor markedsindkomsten typisk 
er højest, og fra 75-års alderen, hvor behovet for ældrepleje og sundhedsydelser vok-
ser kraftigt, jf. figur 6.11b.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Dog er almen praktiserende lægers basishonorar pr. tilmeldt patient medregnet, uanset om den pågældende person 
har benyttet sygesikringsydelser.  
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Figur 6.11a Figur 6.11b 
Indkomster og alder, 2004 Udvidede forbrugsmuligheder og alder, 
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Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

6.6 Fordelingsvirkninger af forskellige serviceydelser 
Graden af omfordeling som følge af forskellige typer af offentlige serviceydelser kan 
beskrives ved hjælp af marginale fordelingsvirkninger. Disse er et mål for, hvor me-
get indkomstfordelingen10 vil blive påvirket ved en marginal udvidelse af udgifterne 
til et bestemt udgiftsområde, givet en antagelse om finansieringskilden. Hermed er 
det muligt at sammenligne fordelingsvirkningerne af forskellige udgiftsområder på 
trods af forskelle i omfang og tildelingskriterier. 

Den marginale fordelingsvirkning af udgifterne til et givet udgiftsområde kan opgø-
res både for enkelte år og i forhold til livsindkomster. For en række serviceydelser 
gælder, at der er store forskelle på, hvorledes fordelingen påvirkes henholdsvis i et 
enkelt år og i forhold til livsindkomster.  

Fordelingsvirkningerne af at forøge udgifterne til et givet serviceområde er generelt 
større målt i forhold til fordelingen af årsindkomster end i forhold til fordelingen af 
livsindkomster, jf. tabel 6.4. Der er to årsager hertil. For det første er forskellene i livs-
indkomster i sig selv væsentlig mindre end forskellene i årsindkomster, fordi en stor 
del af de indkomstforskelle, der kan måles indenfor et enkelt år, netop hænger sam-
men med aldersrelaterede forskelle i indtjening. Således er Gini-koefficienten i forde-
lingen af disponible årsindkomster 23,4, mens den er 12,3 i fordelingen af livsind-
komster.11 For det andet er der en række af serviceudgifterne, som på ét eller andet 
tidspunkt af livsløbet forbruges af stort set alle, og dermed ikke har nogen særlig for-
delingsvirkning. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 De marginale fordelingsvirkninger af offentlig service er her målt i forhold til fordelingen af disponible pengeind-
komster og ikke i forhold til fordelingen af udvidede forbrugsmuligheder. 
11 Begge resultater vedrører de 18-90-årige i 2002, som er det seneste år, for hvilket der i Finansministeriet er foreta-
get livsindkomstberegninger. 
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De målte fordelingsvirkninger vil i praksis afhænge af den valgte finansieringsform. I 
tabellen vises fordelingseffekterne af en udvidelse af serviceforbruget, som finansie-
res på en måde, der antages at være neutral i forhold til indkomstfordelingen.12

Tabel 6.4 
Marginal fordelingsvirkning af offentlige serviceudgifter, 2002 

 
  Ændring i Gini-koefficient, pct.enhed  
  Virkning på  
  Årsindkomster Livsindkomster  

 Medicintilskud -0,014 -0,009  
 Hospital -0,014 -0,007  
 Sygesikring -0,010 -0,005  
 Kommunal tandpleje -0,014 -0,006  
 Ordinær uddannelse -0,017 -0,004  
 Voksenuddannelse -0,007 -0,004  
 Daginstitution -0,017 -0,004  
 Hjemmehjælp -0,022 -0,008  
 Plejehjem -0,024 -0,012  
     
 Ydelser fra A-kasse -0,013 -0,008  
 Boligsikring -0,020 -0,008  
  

Anm.:  Beregningerne vedrører de 18-90-årige i 2002. For hver enkelt serviceydelse er der foretaget en udvidel-
se af udgifterne med 100 mio.kr. samtidig med, at det antages, at finansieringen af udvidelsen er forde-
lingsneutral. Til sammenligning er vist tilsvarende effekter af en marginal udvidelse af udgifterne til 
henholdsvis A-kasseydelser og boligsikring. De beregnede virkninger skal sammenlignes med en Gini-
koefficient for disponible årsindkomster, som i udgangspunktet er 23,4 og en Gini-koefficient for di-
sponible livsindkomster, som i udgangspunktet er 12,3 i 2002. 

Kilde:  Egne beregningerne på basis af en stikprøve på 10 pct. af befolkningen i 2002. 
 

 

Målt i forhold til årsindkomsterne er de marginale fordelingsvirkninger på alle ser-
viceområder sammenlignelige med eksempelvis en marginal udvidelse af udgifterne 
til A-kasseydelser eller boligsikring, men virkningerne er størst med hensyn til hen-
holdsvis dagpasning, uddannelse og ældrepleje. Det hænger sammen med, at netop 
studerende og ældre er overrepræsenterede under midten af indkomstfordelingen.  

I forhold til livsindkomsterne mister serviceudgifterne på uddannelsesområdet og til 
dagpasning en stor del af den omfordelende virkning, fordi en meget stor andel af 
befolkningen på ét eller andet tidspunkt gør brug af disse serviceområder. Forde-
lingsvirkningerne af ældreservicen er fortsat store målt i forhold til livsindkomsterne, 
og medicinudgifternes fordelingsvirkninger er af relativt større betydning målt i for-
hold til livsindkomsterne end målt i forhold til årsindkomsterne. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Når der ses bort fra en skalaeffekt, der imidlertid er helt ubetydelig, fordi der er tale om en marginal udvidelse. 
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Appendiks 6.1 Kilder og metoder 

Grundlaget for beregningerne er en stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004.  
Denne stikprøve kaldes i det følgende for modelbefolkningen. I modelbefolkningen 
kan findes individoplysninger om indkomst, overførsler og skat, boligforhold samt 
forbrug af diverse offentlige serviceydelser mv. fra en lang række registre.1 De centra-
le metodevalg er kort skitseret i det følgende: 

I analysen benyttes såkaldte D-familier. En D-familie består enten af en enlig eller et 
samboende par med eventuelle hjemmeboende børn, uanset alder. Det vil sige, en 
23-årig, som bor hos forældrene, indgår i deres D-familie.  

Disponibel indkomst udgør summen af løn og andre arbejdsindkomster, offentlige 
overførsler, kapitalindkomster inkl. aktieindkomst, private pensioner samt øvrige pri-
vate indkomster fratrukket direkte skatter (arbejdsmarkedsbidrag, indkomstskat og 
ejendomsværdiskat). For boligejere medregnes til indkomsten et beregningsteknisk 
overskud af ejerboligen i form af en procentdel af ejendomsværdien.  

Disponibel indkomst efter indirekte skatter er fratrukket ejendomsskat, moms og afgifter. 

Markedsindkomsten udgør summen af al privat bruttoindkomst, men ekskl. offentlige 
overførsler og uden fradrag af skatter og arbejdsmarkedsbidrag. 

For at kunne sammenligne indkomstforholdene i familier af forskellig størrelse an-
vendes en såkaldt ækvivalering af indkomsterne. Indenfor D-familien opgøres den 
samlede indkomst, som derefter divideres med en faktor, der afspejler familiens stør-
relse. Metoden fanger dels betydningen af stordriftsfordele i forbruget, der følger af 
at være flere i husholdningen, dels omkostningerne forbundet med forsørgelse af 
børn. Desuden udjævnes forskellene i indtjening indenfor familien, idet det antages, 
at forbrugsmulighederne er ligeligt fordelt i familien uanset forskelle i indtjening. Det 
anvendte ækvivalensmål er (N)0,6, hvor N er antallet af personer i familien. 

Udgiften til serviceydelser, der forbruges af børn under 18 år, henregnes som ud-
gangspunkt til forældrene i D-familien forudsat at de bor sammen med barnet. Voks-
ne hjemmeboende børn tildeles derimod udgiften vedrørende den offentlige service, 
de selv forbruger.  

I figurerne, som alene indeholder serviceudgifter, er udgifterne opgjort i kroner (dvs. 
ikke ækvivaleret). I figurer, hvor serviceudgiften lægges til den disponible indkomst 
for at afspejle familiens udvidede forbrugsmuligheder, behandles værdien af den of-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Jf. boks 6.2 for en beskrivelse af metodeændringer i fordelingen af offentlige serviceudgifter i forhold til tidligere 
udgivelser. 
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fentlige service parallelt med pengeindkomsterne. Dvs. at udgiften ækvivaleres og 
fordeles ligeligt på familiens medlemmer. 

Offentlige serviceydelser 
Udgangspunktet for fordelingen af afgifter og offentlig service er nationalregnskabets 
opgørelser med afsæt i de offentlige regnskaber. Det samlede offentlige forbrug ud-
gjorde 388,5 mia. kr. i 2004, og godt halvdelen er fordelt på befolkningen i forde-
lingsanalysen, jf. boks A6.1.1.

Boks A6.1.1 
Serviceområder, individuelt offentligt forbrug og individualisérbart offentligt forbrug 

 
Det samlede offentlige forbrug udgjorde 388,5 mia.kr. i 2004. Heraf er 117,1 mia.kr. kollektivt offentligt 
forbrug, som i nærværende analyse kun er medtaget i tabel 6.1.  Det samme gælder de andele af det indivi-
duelle offentlige forbrug, som ikke kan henføres til individer, det vil sige yderligere 70,6 mia. kr.  
 
Alle øvrige illustrationer omhandler alene de andele af det individuelle offentlige forbrug, som kan 
henføres til individer svarende til 200,8 mia.kr. eller omtrent halvdelen af det offentlige forbrug, jf. 
tabel a. 
 
Tabel a 
Individuelt offentligt forbrug og individfordelt offentlig service, 2004 
 

Serviceområde 
Samlet offentlig 

udgift (a) 
Individfordelt 

udgift (b) b som andel af a 

 Mia. kr. Pct. 
Dagpasning 24,0 24,0 100,0 
Undervisning 89,2 73,1 82,0 
Sundhed 68,5 68,5 100,0 
Ældrepleje 35,1 35,1 100,0 
Øvrigt individuelt offentligt forbrug 54,6 0,0 0,0 
I alt  271,4  200,8 74,0 

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
 

Hvert år forbruges en vis del af den offentlige service af personer, som dør eller ud-
vandrer inden statustidspunktet for dannelsen af modelbefolkningen. Udvandrede og 
døde tillægges deres andel af serviceforbruget, men indgår ikke i fordelingsanalyser-
ne.
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Der er foretaget en fordeling på individer af følgende offentlige serviceydelser: 

Tabel A6.1.1 
Individuelle offentlige serviceområder i analysen 

 
    

  
Dagpasning 
 
Den enkelte institutionsplads er tildelt den kor-
rekte udgift, givet institutionstype, aldersgrup-
pe og kommune, men der vises ikke særskilte 
fordelinger af udgifter til vuggestue, dagpleje, 
børnehave og skolefritidsordninger. 
 

Uddannelse 
Grundskole 
Ungdomsuddannelser 
Korte videregående uddannelser 
Mellemlange videregående uddannelser 
Lange videregående uddannelser 

 

 

 
Sundhed 

Sygesikring, som er underopdelt på hhv. 
medicintilskud og øvrige sygesikringsydel-
ser, inkl. speciallægebehandling og tand-
pleje. 
Hospitalsbenyttelse 
Kommunal tandpleje 

 

 
Ældrepleje 

Hjemmehjælp 
Plejehjemsbenyttelse 

 
 
 
 

 

 

På dagpasningsområdet findes oplysninger om det enkelte barns pasningsform og foræl-
drebetalingen samt om bruttotaksten og enhedsudgiften i den pågældende kommune 
for dette pasningstilbud. Den offentlige serviceudgift opgøres som den samlede ud-
gift pr. institutionsplads fratrukket den kommunale bruttotakst. Imidlertid mangler 
der oplysninger om daginstitutionsbenyttelsen for en mindre andel af kommunerne. I 
disse kommuner simuleres en fordeling af dagpasning for kommunens børn, som 
svarer til de gennemsnitlige dækningsgrader i de øvrige kommuner. 

Nogle forældre betaler mindre for dagpasningen, end den kommunale bruttotakst, 
som følge af nedsættelse af forældrebetalingen af enten økonomiske eller pædagogi-
ske årsager, eller fordi der gives lovpligtig rabat, når familien har mere end ét barn i 
offentlig pasning2. Denne nedsættelse af forældrebetalingen er medregnet til de of-
fentlige overførsler, familien modtager, idet den nedsatte forældrebetaling ikke indgår 
i nationalregnskabets opgørelse af det offentlige forbrug. I analysen i Finansministeriet, 
2002 medregnedes den nedsatte forældrebetaling derimod som en del af de offentlige 
serviceudgifter.

På sundhedsområdet findes oplysninger om de enkelte personers direkte, individuelle 
forbrug i modelbefolkningen, både for så vidt angår sygesikringsydelser og hospitals-
benyttelse. Basishonoraret, som alment praktiserende læger modtager pr. tilmeldt pa-
tient, er fordelt på alle medlemmer af sygesikringsgruppe 1, uanset om der i øvrigt er 
et forbrug af sundhedsydelser. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 De tre årsager til nedsat forældrebetaling benævnes henholdsvis økonomisk friplads, pædagogisk friplads og sø-
skenderabat og kan resultere i fuld eller delvis afløftning af forældrebetalingen. 
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Udgifterne til den kommunale tandpleje er fordelt med samme kronebeløb til alle 
under 18 år uanset kommunale forskelle i tandpleje-servicetilbuddet. 

På uddannelsesområdet er kun udgifterne til ordinær uddannelse, det vil sige grundskole, 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser medregnet3.

På ældreplejeområdet fordeles udgifter i forbindelse med plejehjem og hjemmehjælp.  

Udgifterne til plejehjem fordeles på de faktiske plejehjemsbeboere på baggrund af en 
vægt, der er 1 for personer, der er på plejehjem hele året, og ½ for personer, der kun 
var på plejehjem enten i starten eller i slutningen af året.  

De fordelte udgifter på hjemmehjælpsområdet indeholder udgifter til hjemmehjælp, 
hjemmesygepleje, forebyggelsesbesøg, madordninger og hjælpemidler. Der findes ik-
ke et samlet register med oplysninger om, hvilke personer der modtager hjemme-
hjælp. Den konkrete fordeling af udgifterne til hjemmehjælp er baseret på meget 
summarisk information og er derfor forbundet med betydelig usikkerhed. Status som 
modtager af hjemmehjælp tildeles tilfældigt ud fra oplysning om det samlede antal 
modtagere i tre aldersgrupper: Under 67 år (forudsættes alene at omfatte førtidspen-
sionister), 67-79 år samt over 79 år, som benyttes til at danne aldersfordelte måltal. 
De valgte modtagere af hjemmehjælp får tildelt et antal ugentlige timer med ud-
gangspunkt i oplysninger om timefordelingen i de tre aldersgrupper4.

De indirekte skatter indgår i beregningerne med henblik på beregning af den disponib-
le indkomst efter indirekte skatter svarende til de private forbrugsmuligheder. Der 
tages udgangspunkt i oplysninger fra nationalregnskabet om de indirekte skatter. 
Kun en del af det samlede afgiftsprovenu kommer direkte fra husholdningernes køb 
af varer og tjenester. Den resterende del kommer hovedsagelig fra erhvervene. På 
basis af en nationalregnskabsopgørelse fra 2001 kan provenuet fra hver afgiftstype 
opdeles på anvendelse, herunder privat forbrug. Det er på basis heraf, at husholdnin-
gernes betaling af indirekte skatter er udledt, jf. tabel A6.1.2.

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Udgifterne til voksenundervisning, herunder AMU-kurser og VUC-kurser er udeladt, fordi data ikke tillader en 
stringent fordeling af udgifter på kursister. 
4 Den Kommunale Ressourceopgørelse indeholder oplysninger om det totale antal modtagere af hjemmehjælp samt ande-
len af modtagerne med forskellige timeantal i de tre aldersgrupper.  
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Tabel A6.1.2 
Indirekte skatter, 2004 

 
  Samlet provenu (a) Individfordelt (b) b som andel af a  

                  Mia. kr.  Pct.  
 Skatte- og afgiftsart     
 Moms og andre værdiafgifter 154,0 87,2 56,5  
 Stykafgifter ekskl. biler 45,2 26,0 57,5  
 Bilafgifter 39,0 25,8 66,1  
 Ejendomsskatter 17,1 9,8 57,3  
 I alt 255,4 148,8 58,3  
 

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
 

Fordelingen af afgifterne på transportområdet er baseret på oplysninger om hus-
holdningernes besiddelse af motorkøretøjer og på baggrund af antagelser om bl.a. 
køretøjernes nypris og om husholdningernes kørselsforbrug.  

Moms og punktafgifter, der direkte betales af forbrugerne, fordeles på baggrund af 
Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse 2001-2003. De enkelte husstande i mo-
delbefolkningen tildeles ved hjælp af statistisk match et forbrug – og dermed et beløb 
i moms og andre forbrugsafgifter – svarende til forbruget i en ”matchende” husstand 
fra forbrugsundersøgelsen.  

Ejendomsskatter er baseret på direkte oplysninger om betaling for ejere af fast ejen-
dom.

Det er ikke muligt at følge serviceudgifternes fordelingsvirkninger over tid, fordi der 
er foretaget metodeændringer i de successive analyser heraf, som medfører, at de be-
skrevne fordelingsvirkninger ikke er umiddelbart sammenlignelige, jf. boks A6.1.2.
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Boks A6.1.2 
Metodeændringer i forhold til tidligere offentliggørelser 

 
Fordelingen af serviceudgifter på enkeltpersoner foregår efter samme overordnede principper som 
de, der anvendtes i en tidligere beskrivelse af fordelingsvirkningerne af offentlig service i Finansmini-
steriet, 2002. Der er imidlertid en række justeringer, som har betydning for fordelingen af servicefor-
bruget på alder og indkomster, jf. tabellen. Justeringerne medfører, at der på det mere detaljerede 
niveau er visse forskelle i opgørelserne, mens de overordnede mønstre er forholdsvis ens.  
 
Tabel a 
Oversigt over anvendte metoder 
 
Nærværende analyse Finansministeriet, 2002 
Offentligt forbrug:  
Kun individuelt offentligt forbrug, der direkte kan 
henføres til personer, er medtaget. Det omfatter 
serviceydelser på områderne undervisning, dag-
pasning, sundhed og ældrepleje. 
 

Alt offentligt forbrug er medtaget. Kollektivt for-
brug og individuelt forbrug, som ikke kan person-
henføres, fordeles med samme kronebeløb til alle. 
Der simuleres desuden en individfordeling af visse 
serviceydelser og transfereringer på områderne 
bolig, kultur og offentlig transport. 

Udgifter vedr. uddannelse: 
Grundskole, ungdomsuddannelser samt korte, 
mellemlange og lange videregående (kompeten-
cegivende) uddannelser er medtaget. 
 

Udover de i venstre søjle nævnte uddannelser er 
udgifter til voksenuddannelsesområdet medtaget, 
herunder VUC- og AMU-uddannelser. 
 

Udgifter vedr. dagpasning: 
Den offentlige netto-serviceudgift til dagpasning 
er medtaget. Nedsat forældrebetaling for dagpas-
ning indgår i overførslerne og dermed i den dispo-
nible indkomst. 
 

Den offentlige netto-serviceudgift til dagpasning er 
tillagt den nedsatte forældrebetaling (sfa. søsken-
derabat, pædagogisk og økonomisk friplads), der 
således opfattes som forbrug, ikke som overførsel. 
 

Udgifter vedr. sygesikringsydelser: 
Der er foretaget diverse mindre justeringer i den 
anvendte metode. 
  
Indirekte skatter 
Grundskyld vedrørende ejerboliger, samt den del 
af moms og afgifter, der direkte pålignes hushold-
ningerne, er medtaget. 
 

Grundskyld vedr. såvel leje- som ejerboliger samt 
den del af moms og afgifter, der direkte pålignes 
husholdningerne, er medtaget. 
 

Familiebegreb: 
Den såkaldte D-familie anvendes. Hjemmeboende 
børn har ingen øvre aldersgrænse. 
 

Den såkaldte C-familie anvendes. I C-familier kan 
hjemmeboende børn maksimalt være 17 år. Ældre 
børn udgør deres egen familie. 

Ækvivalering: 
Indkomst ækvivaleres med faktoren  
(antal personer).0,6 

 
Indkomst ækvivaleres med faktoren  
(antal voksne)0,8+½•(antal børn).0,8 

  

Der henvises i øvrigt til boks 6.2 og 6.3 i kapitlet samt Finansministeriet, 2004 for en be-
skrivelse af modelbefolkningsdata og metodevalg i analyser af indkomstfordelingen. 
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Appendiks 6.2 Aldersfordelinger af særlige serviceområder 

De samlede sundhedsudgifter kan splittes op på udgifterne vedrørende sygehuse, 
medicintilskud, sygesikring ekskl. medicintilskud samt kommunal tandpleje, jf. figur 
A6.2.1. Den aldersafhængige forskel i gennemsnitligt sundhedsserviceforbrug stam-
mer hovedsagelig fra forskelle i fordelingen af sygehusudgifterne og udgifterne til 
medicintilskud, som fra ca. 50 år begge er voksende med alderen. Der er et lille fald i 
de gennemsnitlige sygehusudgifter for aldersgrupperne fra ca. 35 til 50 år. Det skyl-
des, at de gennemsnitlige sundhedsudgifter vedrørende graviditet og fødsel er højest 
blandt de 25-40-årige kvinder. 

Figur A6.2.1 
Aldersfordelte sundhedsydelser, 2004 
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Anm.:  Tandpleje omfatter her kun udgifterne til den kommunale tandpleje rettet imod børn og unge under 18 

år. Sygesikringens tilskud til tandbehandling rettet imod voksne indgår i sygesikringsydelserne. 
Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

 

Den kommunale tandpleje er rettet imod børn og unge under 18 år, og udgifterne 
fordeler sig derfor på de aldersgrupper, som har hjemmeboende børn under 18 år.  

Familierne med hjemmeboende børn under 18 år benytter hovedparten af den of-
fentlige service, der har form af dagpasning, grundskoleuddannelse og ungdomsud-
dannelse, jf. figur A6.2.2. Aldersfordelingen i forbruget afspejler det typiske familie-
mønster. Pasningsudgifterne er koncentreret i familier, hvor forældrene er 25-45 år.  
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Figur A6.2.2 
Aldersfordelte pasnings- og grundskole samt ungdomsuddannelsesydelser, 2004 
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Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

 

Grundskoleudgifterne er koncentrerede i familier, hvor forældrene er 30-50 år, mens 
ungdomsuddannelsesudgifternes fordeling afspejler, at de fleste unge først afslutter 
ungdomsuddannelserne, efter de er fyldt 18 år1.

Udgifterne til de videregående uddannelser spreder sig over en stor del af aldersfor-
delingen. Hovedparten af udgifterne til erhvervsuddannelser forbruges i familier, 
hvor forældrene er mellem ca. 40 og 50 år eller af unge i alderen 18 til ca. 25 år, jf.
figur A6.2.3. De studerende på de korte videregående uddannelser er typisk i alderen 
18 til ca. 25 år, mens de studerende på de mellemlange og lange videregående uddan-
nelser typisk er mellem 18 og ca. 35 år.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Service, der forbruges af børn under 18 år, er i fordelingsberegningerne henregnet til de voksne medlemmer af fa-
milien, mens serviceudgifter, der forbruges af personer på 18 år og derover henregnes til personen selv, uanset om 
vedkommende bor i husstand med forældrene, jf. appendiks 6.1.
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Figur A6.2.3 
Aldersfordelte videregående uddannelsesydelser, 2004 
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Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 

 

Ældreplejeydelser består af udgifter til hjemmehjælp og plejehjem, jf. figur A6.2.4.
Hjemmehjælp udgør den dominerende del af udgifterne. For personer under 67 år er 
de gennemsnitlige udgifter beskedne og vedrører førtidspensionister med særlige ple-
jebehov. For personer på 67 år og derover vokser de gennemsnitlige udgifter kraftigt 
med alderen.  

Figur A6.2.4 
Aldersfordelte ældreplejeydelser, 2004 
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Kilde:  Egne beregninger på basis af stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen i 2004. 
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