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Forord 

De meget store underskud på de offentlige finanser gør det nødvendigt at konsolide-
re den offentlige økonomi. Det gør vi blandt andet ved at holde det offentlige for-
brug i stramme tøjler. 
 
Konsolideringen er en afgørende forudsætning for, at vi også fremover kan levere 
offentlig velfærd af høj kvalitet. Hvis vi forsætter med at bruge flere penge, end vi får 
ind i skatter og afgifter, vil gælden og dermed rentebetalingerne stige, så renterne vil 
lægge beslag på store milliardbeløb, som ellers kunne være anvendt til mere nyttige 
formål. Det er selvfølgeligt uholdbart.  
 
Det er en ganske betydelig udfordring, vi her har tager fat på. Det er nødvendigt med 
skrappe prioriteringer af de offentlige udgifter, og over alt i den offentlige sektor skal 
vi satse på at bruge ressourcerne, så man får mest muligt service for pengene. Det er 
en opgave, der kræver en fælles indsats i alle dele af den offentlige sektor – kommu-
ner, regioner og staten. Politikere, ledere og medarbejdere skal sammen strømline 
den offentlige sektor, så den blive endnu mere effektiv og moderne – både når det 
gælder arbejdstilrettelæggelse og de teknologiske værktøjer. 
 
Denne budgetredegørelse indeholder en række analyser, der belyser den offentlige 
udgiftsvækst i det seneste tiår, herunder den meget kraftige vækst i udgifter og be-
skæftigelse i især 2008 og 2009. Redegørelsen peger også på nogle af de områder, 
hvor der er mulighed for at prioritere anderledes og opnå en bedre anvendelse af res-
sourcerne.  
 
Budgetredegørelsen tegner et billede af en dynamisk og dygtig sektor, som løser en 
lang række vigtige opgaver i vores samfund, og som også – ikke mindst efter kom-
munalreformen – har gode organisatoriske og ressourcemæssige rammer for at løse 
den nødvendige konsolideringsopgave. 
 

 

 

 
  Claus Hjort Frederiksen 
  Finansminister  
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1. Indledning og sammenfatning  

Den offentlige sektor står over for en stor økonomisk udfordring både på kort og 
længere sigt. Frem til 2015 skal de offentlige finanser konsolideres, så de meget store 
offentlige underskud bliver fjernet. Og efter 2015 og mange år frem vil den offentlige 
sektor fortsat være under pres, fordi antallet af ældre vil stige samtidigt med, at der 
bliver færre i den erhvervsaktive alder til at finansiere de stigende ældreudgifter og til 
at rekruttere til de offentlige serviceopgaver.  
 
Det er derfor nødvendigt at se på den offentlige økonomi på en ny måde. I de sene-
ste ti år har vi oplevet en kraftig vækst i de offentlige udgifter – en vækst, der har væ-
ret større end planlagt. Den offentlige sektor udgør i dag en større del af samfunds-
økonomien end nogensinde før og der er et meget stor underskud på de offentlige 
finanser. I de kommende år skal der igen skabes balance mellem udgifter og indtæg-
ter. Derfor skal væksten i det offentlige forbrug reduceres mærkbart frem til 2015. 
Det stiller store krav til prioriteringer. Men det kræver også, at der kommer langt me-
re fokus på, om vi anvender alle de ca. 500 mia. kr., vi i dag bruger til offentligt for-
brug, tilstrækkeligt effektivt. Det er langt vigtigere for udviklingen og kvaliteten i den 
offentlige sektor, hvordan de ca. 500 mia. kr. anvendes, end om der er vækst i det of-
fentlige forbrug på 1, nul eller -1 pct. om året.  
 
En bedre anvendelse af de eksisterende ressourcer er centralt – ikke blot for at kunne 
genoprette den offentlige økonomi – men også for at frigøre ressourcer til en fortsat 
udvikling af den offentlige service. Det forhold, at den offentlige økonomi skal kon-
solideres, må ikke føre til, at den offentlige sektor holder op med at udvikle sig. 
Tværtimod. Den offentlige sektor skal fortsat udvikle sig i takt med resten af sam-
fundet. Det er muligt, hvis der satses målrettet på blandt andet nye arbejds- og orga-
nisationsformer, ny teknologi og regelforenklinger, der vil skabe mere frihed til ledel-
se og medarbejdere. Det vil ikke blot frigøre ressourcer til service. Det vil også være 
med til at udvikle mere attraktive arbejdspladser i den offentlige sektor og en mere 
tidssvarende måde at levere servicen på til borgerne. 
 
Den offentlige sektor står godt rustet organisatorisk og teknologisk til at tage fat på 
de kommende års udfordringer. Der er gennemført mange reformer inden for de se-
neste år, jf. boks 1.1. En omfattende kommunalreform har skabt større og mere bæ-
redygtige kommuner, fem regioner og en mere klar ansvarsfordeling mellem kom-
muner, regioner og staten. I staten er der gennemført en række reformer med det sig-
te at effektivisere den offentlige indsats og frigøre ressourcer fra administration til 
service. Og i hele den offentlige sektor er der foretaget store investeringer i den fæl-
lesoffentlige it-infrastruktur – investeringer, hvis gevinster nu skal høstes.  
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Boks 1.1 
Reformer til effektivisering af den offentlige sektor 
 
En række reformer er gennemført i den offentlige sektor i de seneste år med det sigte at effektivisere 
den offentlige opgavevaretagelse. Det drejer sig blandt andet om: 
• Kommunalreform 
• Universitetsreform 
• Politireform 
• Domstolsreform 
• Forsvarsforlig 2010-2014 
• Skatte- og afgiftsadministration 
• Miljøadministration 
• Enstrenget beskæftigelsessystem 
 

 
Budgetredegørelse 2010 belyser de seneste års kraftige udgiftsvækst for den samlede of-
fentlige sektor og på udvalgte udgiftsområder. Redegørelsen peger endvidere på en 
række områder, hvor der er mulighed for at prioritere anderledes og for at opnå en 
bedre ressourceudnyttelse. Budgetredegørelsen belyser også den aktuelle konsolide-
ring af de offentlige finanser i de andre i EU-lande og beskriver den udgiftsstyring, 
man har anvendt i Sverige siden landets omfattende konsolidering af de offentlige 
finanser i 1990’erne. 
 
Offentlige finanser og udgiftsvækst (kapitel 2) 
I kølvandet på det kraftige økonomiske tilbageslag og den ekspansive finanspolitik er 
det store offentlig overskud på 60 mia. kr. i 2008 blevet vendt til et forventet stort 
underskud på 88 mia. kr. i 2010. Selv når man renser for virkningerne af den negative 
konjunkturudvikling og ser på den strukturelle saldo, er underskuddet markant. For 
første gang siden starten af 1980’erne er der således udsigt til, at den primære struk-
turelle saldo – dvs. den strukturelle saldo ekskl. renteudgifter – vil udvise underskud i 
2010, jf. figur 1.1a.  
 
Underskuddene på de offentlige finanser indebærer en forøgelse af den offentlige 
gæld og stigende rentebetalinger. De forøgede renteudgifter vil lægge beslag på store 
milliardbeløb, som ellers kunne være anvendt til fx offentlige serviceydelser. Regerin-
gen har i det lys fremlagt en plan for en konsolidering af de offentlige finanser, hvor 
sigtepunktet er at skabe strukturel balance mellem offentlige indtægter og udgifter i 
2015. Planen blev i maj fulgt op af en plan for den nødvendige genopretning af de 
offentlige finanser i 2011-2013 og en politisk aftale herom, jf. Aftale mellem regeringen og 
Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, maj 2010. 
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Figur 1.1a Figur 1.1b 
Primær strukturel saldo, 1980-2010 Offentligt forbrugstryk, 1990-2010 
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Kilde:  Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
I 2010 skønnes de offentlige udgifter ekskl. renteudgifter at udgøre ca. 56 pct. af 
BNP, jf. tabel 1.1. Det er det højeste niveau nogensinde og dermed også højere end i 
tidligere perioder med økonomisk tilbageslag – til trods for, at ledigheden i dag er 
meget lavere end under tidligere, store økonomiske nedgangsperioder. I fx 1993 var 
ledigheden oppe på ca. 12 pct., men de offentlige udgifter ekskl. renteudgifter ud-
gjorde knap 53 pct. af BNP og dermed 3 pct.-enheder mindre end i dag. 
 

Tabel 1.1 
Nøgletal 1990-2010 

 
 Pct. af BNP 1990 1993 1998 2001 2004 2007 2010  

 Offentlig saldo -1,3 -3,9 -0,1 1,2 1,9 4,8 -5,1  
 Primær offentlig saldo1)  3,0 -0,2 2,9 3,2 3,3 5,2 -4,6  
 Samlede offentlige udgifter 55,5 59,9 56,0 53,5 53,7 50,0 58,1  
 Renteudgifter 7,1 7,1 5,3 4,1 3,1 2,0 2,1  
 Samlede off. udgifter ekskl. renter 48,4 52,8 50,7 49,4 50,6 48,0 56,0  
 Offentligt forbrug 25,1 26,4 25,6 25,7 26,5 26,0 29,7  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrke) 9,2 11,9 5,9 4,5 5,6 2,7 4,5  
  

1) Den primære offentlige saldo er den offentlige saldo ekskl. renter (netto). 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 

2010. 
 

 

 
Det høje udgiftsniveau afspejler ikke mindst, at det offentlige forbrug er vokset kraf-
tigt i de seneste år. De offentlige forbrugsudgifter forventes således at udgøre ca. 
29¾ pct. af BNP i 2010 – mod 26,0 pct. i 2007 og 25,7 pct. i 2001, jf. figur 1.1b.  
 
Ifølge Danmarks Statistik kan væksten i det offentlige forbrug fra 2001 til 2010 op-
gøres til 67¾ mia. kr. målt i 2010-prisniveau. Det svarer til en gennemsnitlig årlig re-
alvækst på godt 1½ pct. Hovedparten af denne vækst er sket på de tre store udgifts-
områder: Sundhed, socialområdet samt undervisning og forskning. Udgifterne på dis-
se tre områder er siden 2001 vokset med henholdsvis 30¾ mia. kr., 23¼ mia. kr. og 
18¾ mia. kr. målt i 2010-priser, jf. figur 1.2a. Det er med andre ord ikke mindst de 
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kommunale og regionale serviceområder, der har fået tilført flere ressourcer siden 
2001.  
 

Figur 1.2a Figur 1.2b 
Vækst i det offentlige forbrug, 2001-2010 Offentlig fuldtidsbeskæftigelse,  
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Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Væksten i det offentlige forbrug har været mærkbart større end forudsat i 2015-
planen. Niveauet for forbrugsudgifterne skønnes p.t. at blive ca. 15 mia. kr. højere i 
2010, end forudsat i den oprindelige 2015-plan, jf. Mod nye mål – Danmark 2015, au-
gust 2007. Forbrugsudgifterne ventes at udgøre ca. 28½ pct. af (konjunkturrenset) 
BNP i 2010. Det overstiger med bred margin 2015-planens pejlemærke om, at udgif-
terne til den offentlige service mv. kan udgøre op til 26½ pct. i 2015. 
 
De senere års vækst i det offentlige forbrug afspejler sig også i en vækst i den offent-
lige beskæftigelse. Den samlede offentlige beskæftigelse er vokset med ca. 31.000 
fuldtidsbeskæftigede fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal af 2009. Stigningen er især sket 
efter 2007, jf. figur 1.2b. Beskæftigelsen på sundhedsområdet er siden 3. kvartal 2002 
vokset med ca. 17.000 fuldtidsansatte, mens væksten på socialområdet og undervis-
ningsområdet har været på henholdsvis 3.500 og 3.000 fuldtidsbeskæftigede. 
 
Udviklingen i den offentlige beskæftigelse står i skarp kontrast til udviklingen i den 
private sektor. Den private beskæftigelse blev reduceret med 115.000 personer fra 
2008 til 2009, og det vurderes, at der er udsigt til et yderligere fald på i størrelsesor-
denen knap 80.000 personer i 2010, jf. figur 1.3a. Ledigheden i de a-kasser, der pri-
mært omfatter offentligt ansatte, er da også mærkbart lavere end i de a-kasser, der 
primært har faglærte/ufaglærte medlemmer ansat i den private sektor, jf. figur 1.3b. 
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Figur 1.3a Figur 1.3b 
Privat beskæftigelse, 2001-2010 Ledighed i forskellige a-kasser, marts 2010 
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Kilde:  Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
For at understøtte den økonomiske aktivitet – herunder den private beskæftigelse – 
stiger udgifterne til offentlige investeringer kraftigt i disse år. Der er iværksat og 
fremrykket en lang række offentlige investeringsprojekter for at dæmpe de negative 
konsekvenser af det nuværende konjunkturtilbageslag. Der er således forudsat en re-
alvækst i de offentlige investeringer på godt 40 pct. i løbet af 2009 og 2010. I 2010 er 
der planlagt offentlige investeringer for i størrelsesordenen 43 mia. kr., hvilket svarer 
til ca. 2½ pct. af BNP. Det er det højeste niveau for de offentlige investeringer – 
målt som andel af BNP – siden begyndelsen af 1980’erne. 
 
Uddannelsesområdet (kapitel 3) 
I sammenligning med andre lande har Danmark de største offentlige udgifter til ud-
dannelse. I 2006 var de danske udgifter på 8 pct. af BNP, mens EU15-landene brug-
te 5,4 pct. i gennemsnit og Tyskland kun 4,4 pct. Danmark ligger imidlertid ikke i top 
i de internationale sammenligninger af læse- og regnefærdighederne.  
 
På folkeskoleområdet er udgifterne vokset med 7 pct. fra 2001 til 2008. Hovedparten 
af væksten skyldes øget elevtal frem til 2007, men også aftaler om flere undervis-
ningstimer i historie, dansk og matematik har øget udgifterne. Fra 2008 til 2020 for-
ventes et fald på ca. 43.000 elever, og udgifterne må derfor tilpasses tilsvarende i 
nedadgående retning, jf. figur 1.4a. Hvis en sådan tilpasning ikke finder sted, vil det 
udløse et skred i udgiftsstandarden på 2,8 mia. kr. om året i 2020 i forhold til 2008, jf. 
figur 1.4b. Allerede i 2011 er der risiko for merudgifter på 1 mia. kr. årligt, hvis ikke 
udgifterne følger med elevtallet ned. 
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Figur 1.4a Figur 1.4b 
Fremskrivning af elevtal i folkeskolen, 
2008-2020 
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Kilde:  Undervisningsministeriet. 

 

 
Kilde:  Undervisningsministeriet, Danmarks Stati-

stik samt finanslove. 

 
Udgifterne til erhvervsuddannelserne udviser en vækst på 17 pct. fra 2001 til 2008. 
Væksten i elevtallet er på 19 pct., hvoraf hovedparten kan tilskrives SOSU-
uddannelserne, som er overført fra amterne i 2007. Der har imidlertid været et stort 
frafald fra uddannelserne, hvilket regeringen har taget en række initiativer for at imø-
degå.  
 
På de videregående uddannelser er udgifterne til undervisning steget med 8 pct. fra 
2001 til 2008. Antallet af studenterårsværk er i samme periode steget med 9 pct.  
  
Vurderet på en international baggrund har de danske studerende på de videregående 
uddannelser en relativt høj alder ved påbegyndelsen af uddannelsen. I 2006 var den 
danske påbegyndelsesalder på 22½ år i gennemsnit, mens den var 20 år i Norge og 
19½ år i Holland og England. Den sene påbegyndelsesalder betyder, at den professi-
onelle erhvervskarriere bliver kortere end ellers og mindsker det samlede udbud af 
højtuddannet arbejdskraft i Danmark.  
 
Underviserne i det danske uddannelsessystem anvender kun en mindre del af deres 
arbejdstid på undervisning. Lærerne i folkeskolen underviser gennemsnitligt ca. 42 
pct. af den samlede arbejdstid ekskl. ferier mv. Og i det almene gymnasium undervi-
ser lærerne i gennemsnit ca. 22 pct. af arbejdstiden ekskl. ferie mv. Lærerne i Dan-
mark underviser mindre end lærerne i de lande, vi normalt sammenligner os med, jf. 
figur 1.5a og 1.5b. På de erhvervsrettede ungdomsuddannelser underviser lærerne gen-
nemsnitligt ca. 32 pct. af arbejdstiden ekskl. ferie mv.  
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Figur 1.5a Figur 1.5b 
Undervisningstid pr. lærer, grundskolen, 
2007 

Undervisningstid pr. lærer, gymnasial  
uddannelse, 2007 
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Anm.:  Gennemsnitlig nettoundervisningstid pr. 

lærerårsværk i 1.-6. klasse (klassisk under-
visningsbegreb).  

Kilde:  OECD, Education at a Glance, 2009. 

  
Anm.:  Gennemsnitlig nettoundervisningstid pr. 

lærerårsværk. Den danske indberetning 
gælder arbejdstiden for lærere på det alme-
ne gymnasium.  

Kilde:  OECD, Education at a Glance, 2009. 

 
I modsætning til de fleste andre lønmodtagere er lærernes arbejdsdag generelt regule-
ret af detaljerede arbejdstidsaftaler, der fastlægger, hvor meget tid en lærer skal bruge 
på forskellige arbejdsopgaver. Arbejdstidsaftalerne begrænser dermed ledernes mu-
ligheder for at løse løbende opgaver og udfordringer, hvilket kan udgøre en barriere 
for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. 
 
Undersøgelser viser, at der er store forskelle på, hvor stor en andel af den samlede 
arbejdstid, der anvendes på undervisning på de enkelte uddannelsesinstitutioner in-
den for de enkelte uddannelsesområder. Fx anvendte lærerne på det almene gymna-
sium, der underviser flest timer, ca. 30 pct. mere af deres tid til undervisning end læ-
rerne på den institution, der underviser mindst. Det indikerer, at det inden for de 
gældende overenskomstmæssige rammer er muligt at udmønte en større andel af læ-
rernes arbejdstid til undervisning. 
 
En analyse af universiteters ressourceforbrug skønner, at universiteterne anvender 83 
pct. af deres samlede ressourcer på kerneopgaverne (forskning, uddannelse, formid-
ling og rådgivning), hvorunder også visse opgaver med en administrativ karakter. 
Herudover anvendes 17 pct. på generel administration og drift. Der kan identificeres 
en stor variation i omkostninger til administration på tværs af universiteterne. 
 
Voksen- og efteruddannelse (kapitel 4) 
Voksen- og efteruddannelse (VEU) skal sikre en løbende opkvalificering af arbejds-
styrken, så efterspørgslen på arbejdsmarkedet imødekommes og bidrage til udviklin-
gen af velstanden for borgere, virksomheder og samfundet. VEU skal endvidere me-
re grundlæggende sikre, at alle borgere har de basale færdigheder til at tage del i sam-
fundslivet såsom at kunne læse og skrive. 
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VEU-indsatsen er i Danmark et fælles ansvar for arbejdsmarkedets parter og det of-
fentlige. Det gælder både i forhold til at sikre udbud og efterspørgsel, men også fi-
nansiering. Det offentliges finansiering af VEU-aktiviteter er højere i Danmark end i 
alle de andre OECD-lande. I de øvrige OECD-lande spiller den private finansiering 
og finansiering via fonde og kollektivaftaler mellem parterne en langt større rolle end 
offentlig finansiering. 
 
I de to seneste år – fra 2007 til 2009 – har de samlede udgifter til offentlig voksen- 
og efteruddannelse udvist en realvækst på 35 pct., så de i 2009 udgør 7,4 mia. kr., jf. 
figur 1.6a. Over halvdelen af væksten er sket på det erhvervsrettede område, som 
blandt andet omfatter kortere kurser på AMU-uddannelser og erhvervsuddannelser 
og længere forløb eller enkeltfag på erhvervsuddannelserne. Her er sket en realvækst 
i de samlede udgifter på knap 50 pct. fra 2,5 mia. kr. i 2007 til 3,7 mia. kr. 2009. 
 
De stigende udgifter har sat den eksisterende finansieringsmodel under pres, og byr-
defordelingen mellem arbejdsmarkedets parter og det offentlige i finansieringen af 
den erhvervsrettede VEU har ændret sig væsentligt, idet det offentlige bærer en stør-
re del af de samlede omkostninger. Af de samlede udgifter på 3,7 mia. kr. til er-
hvervsrettet VEU i 2009 udgjorde den offentlige finansiering i form af driftstilskud 
1,7 mia. kr. og medfinansiering af VEU-godtgørelse 0,6 mia. kr., jf. figur 1.6b. Det 
svarer til hhv. 85 pct. af driftsudgifterne og 37 pct. af godtgørelserne i 2009.  
 

Figur 1.6a Figur 1.6b 
Samlede udgifter til offentlig VEU  
2001-2009 

Offentlig finansiering af godtgørelsen til 
erhvervsrettet VEU 2005-2009 
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Anm.: Tallet fra 2006 er delvist et skøn, idet der 

ikke er præcise opgørelser af udgifterne til 
almen VEU dette år. 

Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 
 2009. 

  
Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 
 2009. 
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Vilkårene for at deltage i offentlig udbudt VEU er meget fordelagtige sammenlignet 
med privat VEU, og omkostningerne for den enkelte virksomhed ved deltagelse i 
VEU er begrænsede. Særligt i perioder med lav aktivitet på arbejdsmarkedet, kan det 
føre til overefterspørgsel. 
 
Kommunale forskelle og potentialer for omprioriteringer og effektiviseringer 
(kapitel 5) 
Kommunerne har i de seneste år oplevet en betydelig vækst i de økonomiske rammer 
for den kommunale service. I de kommende år, hvor der skal ske en konsolidering af 
den samlede offentlige økonomi, vil der ikke være plads til en sådan vækst i kommu-
nerne. 
 
Det er derfor centralt, at kommunerne i de kommende år ved omprioriteringer og en 
bedre ressourceudnyttelse får frigjort ressourcer og får skabt et økonomisk råderum, 
der kan bruges til en fortsat udvikling af den kommunale service. 
 
Kommunernes muligheder for omprioriteringer og effektiviseringer kan illustreres 
ved at se på, hvor store forskelle der er mellem kommunerne i ressourceanvendelsen.  
 
Det er et centralt element i det udstrakte kommunale selvstyre i Danmark, at kom-
munerne kan prioritere og indrette sig forskelligt. Det har den klare fordel, at kom-
munalbestyrelsernes politiske prioriteringer kan afspejle holdninger og ønsker i lokal-
samfundet. Og det giver kommunerne mulighed for at løse service- og driftsopga-
verne på forskellig måde og herved afprøve alternative, praktiske løsninger.  
 
Det er derfor naturligt, at der vil være forskelle mellem den måde, man indretter sig i 
de enkelte kommuner. Denne forskellighed har samtidigt den styrke, at kommunerne 
kan sammenligne sig med hinanden og lære af hinandens erfaringer. Herved kan de 
gode erfaringer, som kommunerne gør som led i udøvelsen af det lokale selvstyre, 
sprede sig til andre kommuner og komme alle til gode.  
 
En sammenligning af nøgletal for kommunernes ressourceforbrug på centrale kerne-
velfærdsområder – dagpasning, folkeskole og ældrepleje – viser meget store forskelle, 
jf. tabel 1.2. Nogle af disse forskelle skyldes forskellige rammevilkår og forskelle i lo-
kalt fastsat serviceniveau, men nogle af forskellene skyldes også, at kommunerne ikke 
er lige effektive i anvendelsen af ressourcerne.  
 
Også på det specialiserede socialområde, som blandt andet vedrører udsatte børn og 
unge, handicappede, sindslidende og misbrugere, er der store forskelle på udgiftsni-
veauerne i kommunerne. Området har i de seneste år haft en kraftig udgiftsvækst. 
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Tabel 1.2 
Eksempler på kommunale forskelle (2008) 

 
 

  

Gnst.  
af 5 dyreste 
kommuner 

Gnst. 
 af alle  

kommuner 

Gnst.  
af 5 billigste 
kommuner 

 

 Folkeskoleudgifter Kr. om året pr. elev 78.400 60.000 49.300  
 Børnepasningsudgifter Kr. om året pr. 0-10-årige 57.200 42.300 31.700  
 Ældreomsorgsudgifter Kr. om året pr. 65+ årige 63.600 51.600 40.100  
 

  

Gnst.  
af 5 højeste 
kommuner 

Gnst. 
 af alle  

kommuner 

Gnst.  
af 5 laveste 
kommuner 

 

 Sygefravær Gnst. antal dage om året 16,4  13,8  10,2  
  

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Det Fælleskommunale Løndatakontor.  
 

 

 
Sygefraværet varierer også meget fra kommune til kommune. Nogle kommuner har 
et gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder på 16-17 dage om året, mens andre er 
nede på 9-10 dage om året, jf. tabel 1.2. Det samlede sygefravær for kommunalt ansat-
te svarer til en tabt arbejdsindsats på næsten 10 mia. kr.  
 
Der er også store kommunale forskelle, når man ser på kommunernes tilkendelser af 
førtidspension og fleksjob. En analyse viser, at antallet af tilkendelser kan reduceres 
med ca. 35 pct., hvis alle kommuner gør som de kommuner, der foretager færrest til-
kendelser, når der samtidigt tages højde for forskelle i kommunernes rammevilkår.  
 
En analyse af kommunernes integrationsindsats viser, at det i nogle kommuner tager 
gennemsnitlig 59 måneder før flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsør-
gende, mens det i andre kommuner kun tager 31 måneder. Selv når der tages højde 
for forskelle i kommunernes rammevilkår, er der store forskelle. 
 
De store forskelle mellem kommunerne afspejler et betydeligt potentiale for, at 
kommunerne kan lære af hinandens erfaringer og måder at indrette opgaveløsningen 
på.  
 

Administrative udgifter i kommuner og regioner (kapitel 6)  
Et af formålene med kommunalreformen i 2007 var at sikre grundlaget for en mere 
effektiv varetagelse af de administrative opgaver i kommuner og regioner. Større 
kommuner har bedre muligheder for at udnytte de stordriftsfordele, der kan opnås 
på det administrative område, og hermed frigøre ressourcer til kommunernes 
borgernære serviceopgaver inden for blandt andet ældrepleje, skoler og sundhed. En 
løbende effektivisering af løsningen af de administrative opgaver bidrager også til at 
imødegå rekrutteringsproblemer og er samtidigt med til at udvikle de offentlige ar-
bejdspladser, så de organisatorisk og teknologisk er fuldt på højde med det øvrige 
arbejdsmarked.  
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KL vurderede forud for kommunalreformen, at reformen over en periode på 2-4 år 
ville muliggøre årlige effektiviseringsgevinster på administrationsområdet på 1,5-3 
mia. kr. 
 
Det kan imidlertid konstateres, at antallet af administrative medarbejdere i kommu-
nerne ikke er faldet siden kommunalreformen. Kommunerne havde i januar 2007 ca. 
72.400 fuldtidsansatte administrative medarbejdere. I slutningen af 2009 var antallet 
ca. 73.900 – jf. figur 1.7a – hvoraf ca. 1.300 medarbejdere kan forklares med overførs-
len af det tidligere statslige beskæftigelsesområde til kommunerne. Antallet af kom-
munale chefer er i samme periode steget fra ca. 2.600 til ca. 2.900. Der er således 
fortsat et betydeligt grundlag for at effektivisere den kommunale administration. 
    

Figur 1.7a Figur 1.7b 
Administrativt personale i kommunerne 
2007-2009 

Administrativt personale i regionerne 
2007-2009 
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Anm.:  Tallene er ikke opgavekorrigeret.  

 

  
Kilde:  FLD og egne beregninger. 

 
Effektiviseringsmulighederne understøttes af, at der er meget betydelige forskelle på, 
hvor mange ressourcer de enkelte kommuner anvender til administrative opgaver. 
Nogle kommuner anvender 10-11 administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere, 
mens andre anvender 18-19 administrative medarbejdere.  
 
En ny analyse af kommunernes regnskabs-, bogførings- og lønopgaver viser også, at 
der er betydelige effektiviseringsgevinster at hente, hvis kommunerne organiserer 
den administrative opgaveløsning mere hensigtsmæssigt. Det indebærer blandt andet, 
at kommunerne i højere grad end i dag samler de administrative opgaver i større en-
heder. 
 
I regionerne er antallet af administrativt personale i toårs-perioden 2007-2009 steget 
med 16 pct., jf. figur 1.7b. Det er en stigning, der er mere end dobbelt så stor som den 
samlede vækst i antal ansatte i regionerne. I en region er det administrative persona-
leforbrug vokset med 24 pct. i løbet af de to år. Ligesom i kommunerne, er der store 
forskelle i det administrative personaleforbrug mellem de enkelte regioner.  
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Både kommunerne og regionerne kan således fortsat frigøre betydelige midler i deres 
administration, der kan omsættes til prioritering af blandt andet borgernær service.  
 
Udgiftsvæksten på sundhedsområdet – sygehuse og praksissektor  
(kapitel 7 og 8) 
Det samlede offentlige forbrug af sundhedsydelser udgjorde i 2008 ca. 125 mia. kr. 
på nationalregnskabet (inkl. plejehjem og hjemmesygepleje). Det er mere end en fjer-
dedel af det samlede offentlige forbrug og over 7 pct. af BNP, jf. figur 1.8a. Det svarer 
til knap 22.700 kr. pr. indbygger.  
 
De offentlige sundhedsudgifter (ekskl. plejehjem og hjemmepleje) er ifølge de regio-
nale regnskaber steget med 18 mia. kr. i perioden 2001-2008 (målt i 2009-priser), sva-
rende til en realvækst på 25 pct. Det er en gennemsnitlig årlig realvækst på 3,2 pct., jf. 
figur 1.8b, hvilket er væsentligt højere end væksten i det samlede offentlige forbrug. 
Kun en lille del af væksten på sundhedsområdet kan forklares ved det stigende antal 
ældre og længere middellevetid. Der er således tale om en betydelig mervækst, der 
betyder, at sundhedsudgifterne pr. indbygger er steget. 
 
Hovedparten af udgiftsvæksten i 2001-2008 – 13,7 mia. kr. (målt i 2009-priser) – er 
sket på sygehusene. Udgiftsudviklingen afspejler især, at der siden 2001 er blevet an-
sat 12 pct. flere sygeplejersker og 23 pct. flere læger. Begge grupper – og især lægerne 
– har samtidig haft betydelige lønstigninger. Den største relative udgiftsvækst er sket 
på sygesikringsmedicin, som er vokset med gennemsnitlig 5 pct. om året siden 2001. 
 

Figur 1.8a Figur 1.8b 
Offentlige forbrugsudgifter til sundhed, 
pct. af BNP 1990-2008 

Gennemsnitlig årlig realvækst i udgifter på  
sundhedsområdet i pct., 2001-2008 
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Kilde:  Nationalregnskabet ifølge Danmarks Stati-

stik. 

  
Kilde: Danmarks Statistiks opgørelse af de kom-

munale/regionale regnskaber. 
   
På praksisområdet – almen praktiserende læger, speciallæger, tandlæger mv. – har der 
været en betydelig realvækst på stort set alle delområder med undtagelse af tandom-
rådet, jf. figur 1.9a. De samlede offentlige udgifter til praksissektoren er steget med ca. 
2,3 mia. kr. i perioden 2001-2008 (2009-priser). Udviklingen på praksisområdet siden 
2001 har betydet, at der er blevet ”mere af det hele”. Borgerne kontakter lægen ofte-
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re. Der er kommet nye ydelser med offentlige tilskud. Ydelserne er udbredt til flere 
brugere og målgrupper mv. Der har således været tale om et serviceløft i praksissek-
toren for den enkelte borger. 
 
Fx kontaktede hver dansker i 2008 i gennemsnit den alment praktiserende læge ca. 
7½ gange om året, jf. figur 1.9b. Det er en stigning på omkring 20 pct. i løbet af 7 år 
og et højt kontaktniveau sammenlignet med vores naboer. Fx er svenskerne i gen-
nemsnit i kontakt med lægen 3 gange årligt. 
 
Niveauet og udviklingen på praksisområdet skal også ses i forhold til sektorens særli-
ge opbygning med private leverandører, men uden traditionelle markedsmekanismer. 
Praksisområdet er karakteriseret ved private udbydere af gratisydelser eller ydelser 
med offentlige tilskud kombineret med en stigende og (i princippet) uendelig efter-
spørgsel. Dvs. et system, der ikke nødvendigvis tilsiger en traditionel markedsregule-
ring i forhold til pris og konkurrence.  
 

Figur 1.9a Figur 1.9b 
Real udgiftsudvikling i af praksissektorens 
delsektorer, 2001-2008  

Udvikling i gennemsnitlige lægekontakter 
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Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Udgiftsvæksten på sundhedsområdet har siden 2001 været historisk høj, og udgifts-
niveauet pr. indbygger har aldrig været højere. Udgiftsudviklingen er blandt andet og-
så et udtryk for en politisk prioritering. 
 
Det stigende antal ældre vil i de kommende år øge presset for sundhedsydelser. Det 
bliver en stor udfordring at sikre en fornuftig styring af sundhedsudgifterne. Det skal 
blandt andet ske ved at fastholde fokus på produktivitetsforbedringer i sundhedsvæ-
senet gennem øget effektiv anvendelse af de eksisterende ressourcer, herunder 
spredning af effektive behandlingsmetoder og forbedret arbejdstilrettelæggelse gene-
relt.  

Der er relativt store forskelle i lønomkostningseffektiviteten mellem de fem regioner. 
I Region Syddanmark er effektiviteten 5 pct. højere end landsgennemsnittet, mens 
den i Region Nordjylland er 6 pct. under gennemsnittet. Den høje effektivitet i Regi-
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on Syddanmark hænger blandt andet sammen med, at regionen har et relativ høj 
produktionsværdi per sundhedsfaglig medarbejder, og at regionen foretager relativt 
mange ambulante behandlinger frem for indlæggelser. De betydelige forskelle regio-
nerne imellem indikerer et muligt potentiale for produktivitetsforbedringer i syge-
husvæsenet, og dermed muligheden for at omprioritere midler i sundhedssystemet, så 
vi får mere sundhed for de samme penge. 
 
Bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor (kapitel 9) 
De kommende års konsolidering af de offentlige finanser skal gå hånd i hånd med 
effektiviseringer og nytænkning, så der inden for de nye snævre økonomiske rammer 
for det offentlige forbrug bliver frigjort ressourcer og skabt et økonomisk råderum til 
en fortsat udvikling af den offentlige service.  
 
Regeringen har sat som mål, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effek-
tive og mindst bureaukratiske i verden. For at nå det mål skal den offentlige sektor – 
i lighed med den private sektor – kontinuerligt have fokus på at frigøre ressourcer 
ved at tilrettelægge arbejdet bedre og mere effektivt.  
 
Nye og mere effektive måder at løse opgaverne på vil ikke kun give en økonomisk 
gevinst i form af et økonomisk råderum. Det vil samtidigt give en mere tidssvarende 
offentlig sektor til glæde for både medarbejdere og brugere. Nye arbejdsformer, 
mindre bureaukrati og ny teknologi vil give mere moderne arbejdspladser og fleksibel 
service. 
 
Fundamentet for en bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor er på plads. 
Der er gennem de senere år gennemført en kommunalreform og en række reformer i 
staten, som har skabt de organisatoriske rammer for bedre tilrettelæggelse af arbejdet 
i den offentlige sektor. Der er også tilvejebragt et grundlag for digitalisering af en 
lang række opgaver. 
 
En bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer vil blandt andet kunne ske ved: 
 
• Digitalisering af kommunikationen mellem det offentlige og borgerne 
• Mere effektiv administration via udnyttelse af stordriftsfordele 
• Anvendt borgernær teknologi (ABT-fonden) 
• Mindre bureaukrati 
• Mere frihed i de offentlige overenskomster 
• Øget offentlig konkurrenceudsættelse og bedre indkøb 
 
Frigørelse af ressourcer til service til borgerne vil også kunne ske ved en generel ind-
sats for en mere effektiv anvendelse af de administrative ressourcer (jf. kapitel 6) og 
ved ”at lære af de bedste” – fx ved at nedbringe høje enhedsomkostninger og et højt 
sygefravær (jf. kapitel 5).  
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Regeringen og kommunerne har indgået en flerårsaftale, som betyder, at der fra 2009 
til 2013 skal frigøres ressourcer i kommunerne til service til borgerne ved bedre res-
sourceudnyttelse og omprioriteringer. Kommunerne skal omstille aktiviteter svaren-
de til et råderum på 1 mia. kr. i 2009 voksende til 5 mia. kr. i 2013. Kommunerne 
skal ved egen indsats frigøre halvdelen af ressourcerne – dvs. 2½ mia. kr. – og rege-
ringen skal komme med forslag til, hvordan kommunerne kan frigøre den anden 
halvdel, blandt andet ved afbureaukratisering, digitalisering og effektivisering.  
 

Boks 1.2 
Eksempler på ny teknologi og nye organisationsformer, der frigør ressourcer 
 
Digitalisering af kommunikationen med borgerne 
Der anvendes årligt op til ca. 2,5 mia. kr. på at postforsende breve og dokumenter til borgere, virk-
somheder og andre offentlige myndigheder. Heraf udgør porto og materialer ca. 900 mio. kr., mens 
tidsforbrug i forbindelse med print, kuvertering og afsendelse anslås at udgøre op til 1,6 mia. kr.  Det 
vurderes, at mellem 80 og 90 pct. af alle offentlige breve og dokumenter kan digitaliseres. Det for-
ventes derfor, at der på tværs af regioner, kommuner og stat kan realiseres et potentiale på 0,6-1,1 
mia. kr. ved fuld indfasning i 2016. 
 
Mere effektiv administration: Objektiv sagsbehandling 
En af vejene til en mere effektiv løsning af administrative opgaver er at samle opgaveløsningen i én 
eller få enheder. Kommunerne bruger i dag godt 2.000 årsværk på at administrere den objektive 
sagsbehandling, der er grundlaget for udbetaling af folke- og førtidspension, boligstøtte, barseldag-
penge og forskudsvist udbetalt børnebidrag. Der er tale om sagsbehandling, som er af ren bereg-
ningsteknisk karakter og som ikke forudsætter lokale prioriteringer og vurderinger. En undersøgelse 
viser, at en samling af den objektive sagsbehandling vil kunne realisere et effektiviseringspotentiale 
på knap 300 mio. kr. årligt. 
 
Ny omsorgsteknologi: Fælles medicinkort 
ABT-fonden yder medfinansiering til et udviklingsprojekt, der skal bidrage til at forbedre patientsik-
kerheden ved at reducere hyppigheden af medicineringsfejl. Løsningen består i, at alle de centrale 
aktører i sundhedssektoren til enhver tid vil have elektronisk adgang til en korrekt og opdateret over-
sigt over den medicin, borgeren modtager. Fælles medicinkort kan frigøre ressourcer i regionerne på 
over 100 mio. kr. om året. Hertil kommer betydelige effektiviseringsgevinster i kommuner og hos de 
praktiserende læger, idet følgeomkostningerne ved håndtering af medicineringsfejl er omfattende. 
Samtidig indgår medicinoplysninger i mange arbejdsgange, som derved kan lettes. 
 

 
Finanspolitisk konsolidering i andre EU-lande (kapitel 10)  
EU-landene oplever aktuelt kraftigt stigende offentlige underskud og stigende offent-
lig gæld som følge af den internationale økonomiske krise og de finanspolitiske lem-
pelser, som landene i varierende grad har gennemført for at styrke den økonomiske 
aktivitet og beskæftigelsen under krisen. De andre EU-lande fokuserer derfor nu – 
ligesom Danmark – på at konsolidere de offentlige finanser, og mange er i gang.  
 
Inden for Stabilitets- og Vækstpagtens underskudsprocedure har aktuelt 19 lande fået 
henstillinger om dels at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP inden for fri-
ster på typisk tre til fire år og dels at gennemføre strukturelle budgetforbedringer. 
Desuden har ét land – Grækenland – fået et pålæg (en skærpet henstilling). 17 lande 
skal påbegynde konsolideringen allerede i 2010, mens tre lande med relativt moderate 
underskud – Tyskland, Nederlandene og Østrig – kan vente til 2011. Landene skal 
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gennemsnitligt stramme de offentlige finanser med ca. 1¼ pct. af BNP i gennemsnit 
om året i konsolideringsperioden, mens det gennemsnitlige totale konsolideringskrav 
udgør ca. 4½ pct. af BNP. Landene planlægger generelt at efterleve deres henstillin-
ger og gennemføre strukturelle budgetforbedringer med henblik på at bringe under-
skuddet ned under 3 pct. af BNP inden for fristen, jf. figur 1.10a. Flere EU-lande er 
ligesom Danmark kommet ind i underskudsproceduren i 2010 og vil derfor snart få 
henstillinger.  
 
Danmark hører til den mindre gruppe af EU-lande, som både i 2009 og 2010 fører 
en lempelig finanspolitik for at begrænse virkningerne af den økonomiske krise, jf. 
figur 1.10b. Danmark er samtidigt det land i EU, som forventer at opleve den største 
forværring af de offentlige finanser i 2009 og 2010. De offentlige saldi i EU skønnes 
gennemsnitligt at blive forværret med ca. 5 pct.-enheder af BNP i alt i 2009 og 2010. 
Men i Danmark vil forværringen af de offentlige finanser udgøre knapt det dobbelte, 
hvilket blandt andet afspejler de aktive finanspolitiske lempelser under krisen, som 
de tidligere års store overskud har muliggjort. 
 

Figur 1.10a Figur 1.10b 
Offentlige underskud og planlagte under-
skud i året, hvor landene har frist for at 
bringe underskuddet under 3 pct. af BNP 

Aktive finanspolitiske lempelser (-) og 
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Anm.:  Søjlerne i figur 1.10a angiver underskuddet i 2009, og de vandrette streger angiver landenes skøn for under-

skuddet i 2010. De hvide prikker angiver det planlagte underskud i de respektive år, hvor landene har frist 
for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP (henstillingsfristen). For landene uden henstillinger an-
giver prikken den offentlige saldo i 2012 (Sverige og Bulgarien, som kun har data til og med 2012) og i 2013 
(Danmark, Estland, Finland og Luxembourg). Skønnene efter Sveriges program peger på, at Sveriges under-
skud ikke overskrider 3 pct. af BNP. Prikkerne for Tjekkiet, Slovakiet og Nederlandene angiver, at landene 
planlægger at efterleve deres henstillinger, men deres programmer angiver ikke et konkret budgetmål for 
2013, hvor landene har frist for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP. Søjlerne i figur 1.10b angi-
ver provenuvirkningen af finanspolitik med effekt i hhv. 2009 og 2010, som er blevet opgjort i forbindelse 
med EU-vurderingen af EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer medio april 2010. Landene er 
rangeret efter summen af provenuvirkningerne i 2009 og 2010.  

Kilde:  EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010 samt Kommissionens vurderinger og Rådets 
udtalelser om programmerne vedtaget den 26. april 2010. 

 
EU-landenes konsolidering af de offentlige finanser er baseret på et forudsat kon-
junkturopsving og finanspolitiske stramninger. Landene planlægger at stramme mere 
på udgiftssiden end på indtægtssiden. EU-landene planlægger at styrke den offentlige 



  Kapitel 1. Indledning og sammenfatning

 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 23

saldo via et gennemsnitligt fald i de offentlige udgifter som andel af BNP på ca. 3 
pct.-enheder over deres respektive konsolideringsperioder som følge af konjunktur-
effekter og budgettiltag. Godt halvdelen af landene planlægger også at styrke saldoen 
via en stigning i indtægterne som følge af konjunktureffekter og tiltag på indtægtssi-
den, idet de største tiltag og samlede stigninger i indtægtskvoterne finder sted i lan-
dene med de største konsolideringsudfordringer. EU-landene har i gennemsnit for-
udsat en stigning i indtægtskvoten på ca. 1 pct.-enhed af BNP over deres konsolide-
ringsperioder. 
 
Irland og Grækenland er eksempler på lande, der gennemfører store finanspolitiske 
stramninger både på indtægts- og udgiftssiden. Irland planlægger at stramme finans-
politikken med 2½ pct. af BNP i 2010 omtrent lige fordelt på offentligt forbrug, 
overførsler og investeringer samt lønudgifter, herunder reduktion i lønniveauerne, og 
har foreløbig annonceret stramninger på 1½-2 pct. af BNP om året i 2011 og 2012. 
Grækenland ventes at gennemføre stramninger på ca. 16 pct. af BNP fra 2010 til 
2013, heraf 7½ pct. af BNP i 2010. På indtægtssiden vedrører tiltagene blandt andet 
reform af skattesystemet, bekæmpelse af skatteunddragelse, modernisering af skatte-
administrationen samt højere momssatser og afgifter. Der gennemføres endvidere 
besparelser på udgiftssiden i form af bl.a. reduktion i offentlige løntillæg samt fast-
frysning af offentlige lønninger og offentlige samt private pensioner. 
 
De fleste EU-lande har gennemført eller har planer om at gennemføre reformer, der 
skal forbedre de finanspolitiske rammer, dvs. processer, instrumenter og mål rettet 
mod styring af de offentlige finanser. Initiativerne vedrører for stort set alle de på-
gældende lande en ændring af de eksisterende budgetprocedurer.  
 
Rammer for finans- og udgiftspolitikken i Sverige (kapitel 11)  
Sverige ser ud til at være et af de EU-lande, der klarer sig mest skånsomt igennem 
den aktuelle internationale finansielle og økonomiske krise. Der er således udsigt til, 
at Sverige bliver et af de meget få EU-lande, der formår at overholde kravet om, at 
det offentliges underskud ikke må overstige 3 pct. af BNP. Det er derfor interessant 
at se på, hvordan finans- og udgiftspolitikken tilrettelægges i Sverige. 
 
Sverige indførte i 1997 et nyt styringssystem for finans- og udgiftspolitikken. Det 
skete i kølvandet på den dybe økonomiske krise, som ramte Sverige i begyndelsen af 
1990'erne og som betød, at man fra 1994 til 1998 gennemførte en konsolidering af 
de offentlige finanser på i alt 126 mia. SEK, svarende til ca. 7 pct. af BNP. Konsoli-
deringen omfattede både en kraftig reduktion af de offentlige udgifter og markante 
skattestigninger. 
 
Rammerne for finans- og udgiftspolitikken i Sverige består af tre grundelementer: 
 
• Overskuddet på de offentlige finanser skal udgøre mindst 1 pct. af BNP over et 

konjunkturforløb. 
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• De statslige udgifter er underlagt et 3-årigt udgiftsloft, som fastlægges af det 
svenske parlament (Riksdagen). Det statslige udgiftsloft omfatter alle udgifter på 
budgettet bort set fra renterne af statsgælden. Hvis der er udsigt til, at et fastlagt 
udgiftsloft er på vej til at blive overskredet, skal regeringen ifølge den svenske 
budgetlov gennemføre initiativer, der bidrager til at loftet overholdes. 

• Krav og rammer for den kommunale sektor, der blandt andet betyder, at kom-
munernes og de såkaldte landstings budgetter skal balancere, og at deres øko-
nomi er forholdsvis følsom over for udsving i konjunkturerne.  

 
Det svenske udgiftsloft har været en succes i den forstand, at loftet er blevet over-
holdt hvert eneste år siden dets indførelse i 1997. I forbindelse med prioriteringspro-
cessen kan det være en fordel, at den omfatter næsten alle udgiftstyper, herunder 
driftsudgifter for de statslige myndigheder og institutioner, overførselsindkomster, 
erhvervstilskud, bloktilskud og investeringsudgifter. En systematisk budgetopfølg-
ning betyder samtidigt, at det er muligt at reagere, hvis der er udsigt til, at det bliver 
svært at holde udgifterne inden for loftet. Udgiftsloftet har imidlertid også visse 
svagheder. Det er blandt andet ikke helt klart, hvordan fastlæggelsen af udgiftsloftet 
sker, og der har været visse omgåelser af loftet. 
 
Det økonomiske samspil mellem stat og kommuner i Sverige afviger en del fra det 
danske system. Fx er det i Sverige reelt staten, der fastsætter blokstilskuddenes stør-
relse, og udgangspunktet er, at bloktilskuddene er nominelt uændrede fra år til år. 
Det kræver således en aktiv beslutning fra regeringens side at hæve – herunder at 
pris- og lønregulere – bloktilskuddene. Hertil kommer, at de svenske kommuner – i 
modsætning til de danske kommuner – ikke er afskærmet over for svingninger i de 
økonomiske konjunkturer. Der opereres fx ikke med statsgaranterede skattegrundlag, 
hvilket betyder de svenske kommuners og landstings indtægter fra indkomstskat 
svinger fuldt ud med udviklingen i de økonomiske konjunkturer.  
 
De svenske kommuner og landstings afhængighed af konjunkturerne er en medvir-
kende årsag til, at den kommunale sektors beskæftigelse er faldet med over 40.000 
personer fra 2007 til 2009 – svarende til ca. 4 pct. – og der er udsigt til et yderligere 
fald i løbet af 2010, jf. figur 1.11a. Dette står i skarp kontrast til, at den kommunale 
sektors beskæftigelse i Danmark er øget med ca. 28.000 fuldtidsbeskæftigede fra 3. 
kvartal 2007 til 3. kvartal 2009, hvilket svarer til en stigning på 5 pct., jf. figur 1.11b. 
 



  Kapitel 1. Indledning og sammenfatning

 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 25

Figur 1.11a Figur 1.11b 
Beskæftigelse i kommuner og landsting i 
Sverige 1993-2010 

Beskæftigelse i kommuner og regioner i 
Danmark 2007-2009 
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Kilde:  Finansdepartementet, Statistiska centralbyrån og Danmarks Statistik. 
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2. Offentlige finanser og udgiftsvækst 

I kølvandet på det kraftige økonomiske tilbageslag og den ekspansive finanspolitik 
ventes de senere års markante overskud på de offentlige finanser vendt til store un-
derskud. Regeringen har i det lys fremlagt en plan for konsolidering af de offentlige 
finanser, hvor sigtepunktet er at skabe strukturel balance mellem offentlige indtægter 
og udgifter i 2015. Planen blev i maj måned fulgt op af en plan for den nødvendige 
genopretning af de offentlige finanser i 2011-2013 og en politisk aftale herom, jf. Af-
tale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, maj 2010. 
 
De offentlige udgifter er vokset meget gennem de seneste 10 år. Ifølge Danmarks 
Statistik kan væksten i det offentlige forbrug opgøres til 67¾ mia. kr. (2010-priser) i 
perioden 2001-2010. Det er i vidt omfang de kommunale og regionale serviceområ-
der, der har fået tilført flere ressourcer siden 2001. Væksten i det offentlige forbrug 
afspejler sig også i stigende offentlig beskæftigelse.  
 
Dette kapitel viser blandt andet:  
 
• For første gang siden starten af 1980’erne er der udsigt til underskud på den pri-

mære strukturelle saldo – dvs. den strukturelle saldo ekskl. renteudgifter – i 2010. 
• De offentlige udgifter ekskl. renteudgifter ventes at udgøre 56 pct. af BNP i 

2010. Det vil være det højeste niveau, der nogensinde er registreret, og dermed 
også højere end i tidligere perioder med økonomisk tilbageslag.  

• Det høje udgiftsniveau afspejler i vidt omfang, at det offentlige forbrug er vokset 
kraftigt i de seneste år. I 2001 udgjorde forbrugsudgifterne 25,7 pct. af BNP og i 
2010 ventes et forbrugstryk på omtrent 29¾ pct. af BNP i 2010. 

• Væksten i det offentlige forbrug har været større end forudsat i 2015-planen. Ak-
tuelt skønnes niveauet for forbrugsudgifterne at blive ca. 15 mia. kr. højere i 
2010 end forudsat i den oprindelige 2015-plan. Forbrugsudgifterne ventes at ud-
gøre ca. 28½ pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2010. Det overstiger 2015-planens 
pejlemærke om, at udgifterne til den offentlige service mv. kan udgøre op til 26½ 
pct. i 2015. 

• Stigningen i den offentlige beskæftigelse det seneste par år står i kontrast til ud-
viklingen i den private sektor. Den private beskæftigelse ventes reduceret med 
godt 190.000 personer fra 2008 til 2010. Samtidig er ledigheden i de a-kasser, der 
primært omfatter offentligt ansatte, markant lavere end i de a-kasser, der først og 
fremmest har faglærte/ufaglærte medlemmer ansat i den private sektor. 

• Der er iværksat og fremrykket en række offentlige investeringsprojekter for at 
dæmpe de negative konsekvenser af det nuværende konjunkturtilbageslag. I 2010 
er der således planlagt offentlige investeringer for i størrelsesordenen 43 mia. kr. 
svarende til 2½ pct. af BNP. Det er det højeste niveau for de offentlige investe-
ringer – målt som andel af BNP – siden begyndelsen af 1980’erne. 
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2.1 De offentlige finanser 
Med konjunkturtilbageslaget og den ekspansive finanspolitik vendes de senere års 
markante overskud på de offentlige finanser til betydelige underskud i 2009 og 2010. 
Fra 2008 til 2010 skønnes omslaget i de offentlige finanser samlet set at udgøre 148 
mia. kr., idet et overskud på den offentlige saldo på 60 mia. kr. i 2008 (3,4 pct. af 
BNP) forventes vendt til et underskud på 88 mia. kr. i 2010 (-5,1 pct. af BNP), jf. figur 
2.1a.  
 
Godt 40 pct. af omslaget i den offentlige saldo afspejler de finanspolitiske lempelser, 
der er gennemført, herunder for at understøtte væksten og beskæftigelsen. Den re-
sterende del af svækkelsen er med til at understrege, at de offentlige finanser i Dan-
mark er yderst følsomme over for ændringer i konjunkturer og udviklingen på de fi-
nansielle markeder.  
 
Når der tages højde for virkningerne af konjunktursituationen og andre midlertidige 
forhold, er der fortsat tale om et betydeligt omslag i de offentlige finanser. Over-
skuddene på den såkaldte strukturelle offentlige saldo i perioden 2000-2008 efterføl-
ges således af beregnede strukturelle underskud på ca. ¼ pct. af BNP i 2009 og 1¾ 
pct. af BNP i 2010, jf. også figur 2.1a. 
 

Figur 2.1a Figur 2.1b 
Faktisk og strukturel offentlig saldo,  
1990-2010 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
Omslaget i de offentlige finanser kan også aflæses på den såkaldte primære saldo, 
dvs. den offentlige saldo ekskl. nettorenteudgifter. Renset for virkningen af konjunk-
turerne og andre midlertidige forhold er der således for første gang siden starten af 
1980’erne udsigt til, at den primære strukturelle saldo vil udvise underskud i 2010, jf. 
figur 2.1b. 
 
De strukturelle offentlige underskud betyder, at der er behov for at konsolidere de 
offentlige finanser for at indfri målet om balance mellem de offentlige indtægter og 
udgifter i 2015 samt opfylde den forventede EU-henstilling vedrørende 2011-2013. 
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Der er i maj indgået en politisk aftale om genopretning af de offentlige finanser i 
2011-2013. 
 
Konsolideringen af de offentlige finanser er en betydelig udgiftspolitisk udfordring. 
Det skyldes ikke mindst det stadigt stigende pres på de offentlige udgifter. Den de-
mografiske udvikling betyder, at flere ældre forlader arbejdsmarkedet i de kommende 
år, end der er unge, som træder ind. Selv når der tages højde for, at de ældres hel-
bredstilstand forbedres, og at plejebehovet mindskes i takt med, at middellevetiden 
stiger, så bidrager den demografiske udvikling til et øget pres på de offentlige udgif-
ter – blandt andet på sundhedsområdet.  
 
I forbindelse med den aktuelle økonomiske krise er der desuden pres på de offentlige 
udgifter som følge af voksende aktivitet på en række områder. Det gælder fx aktive-
rings- og beskæftigelsesindsatsen i lyset af den aktuelle ledighedssituation. Men også 
på uddannelsesområdet er der et tiltagende pres på udgifterne, fordi optaget på en 
række uddannelser er øget i takt med, at de unge vælger at uddanne sig, når det bliver 
sværere at finde et arbejde. 
 
 
2.2 De offentlige udgifter 
De samlede offentlige udgifter ventes aktuelt at ville udgøre ca. 998 mia. kr. i 2010, jf. 
Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010.1 Dermed udgør det såkaldte udgifts-
tryk (inkl. renteudgifter) ca. 58 pct. af BNP i indeværende år, jf. tabel 2.1.  
 

Tabel 2.1 
Nøgletal 1990-2010 

 
 Pct. af BNP 1990 1993 1998 2001 2004 2007 2010  

 Offentlig saldo -1,3 -3,9 -0,1 1,2 1,9 4,8 -5,1  
 Primær offentlig saldo1)  3,0 -0,2 2,9 3,2 3,3 5,2 -4,6  
 Samlede offentlige udgifter 55,5 59,9 56,0 53,5 53,7 50,0 58,1  
 Renteudgifter 7,1 7,1 5,3 4,1 3,1 2,0 2,1  
 Samlede off. udgifter ekskl. renter 48,4 52,8 50,7 49,4 50,6 48,0 56,0  
 Offentligt forbrug 25,1 26,4 25,6 25,7 26,5 26,0 29,7  
 Ledighed (pct. af arbejdsstyrke) 9,2 11,9 5,9 4,5 5,6 2,7 4,5  
  

1) Den primære offentlige saldo er givet ved den offentlige saldo ekskl. renter (netto). 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 

2010. 
 

 

 
Det offentlige forbrug – der er den største udgiftspost på godt 509 mia. kr. – forven-
tes at udgøre godt halvdelen af de samlede offentlige udgifter i 2010, jf. figur 2.2a. 
Den næststørste post er overførselsindkomsterne – dvs. udgifterne til folkepension, 
førtidspension, efterløn og dagpenge mv. – som ventes at udgøre 306 mia. kr. sva-
rende til knap en tredjedel af de offentlige udgifter. De resterende offentlige udgifter 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Beskrivelsen af de offentlige udgifter i dette kapitel tager generelt afsæt i nationalregnskabets principper og opgørel-
sesmetoder. 
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består af offentlige investeringer (43 mia. kr.), rentebetalinger (35 mia. kr.), subsidi-
er/tilskud (45 mia. kr.) og en række øvrige udgifter (59 mia. kr.), som blandt andet 
omfatter ulandsbistand, EU-bidrag samt tilskud til Grønland og Færøerne.  
  
De offentlige udgifter ekskl. renteudgifter – også kaldet de primære udgifter – ventes 
at udgøre 56 pct. af BNP i 2010. Det er det højeste niveau, der nogensinde er registe-
ret, idet der foreligger tal for perioden siden 1971. Det primære udgiftstryk er der-
med også højere end i tidligere perioder med økonomisk tilbageslag til trods for, at 
ledigheden for nuværende er mærkbart lavere end under de to seneste store økono-
miske nedgangsperioder i slutningen af 1970’erne/begyndelsen af 1980’erne og slut-
ningen af 1980’erne/begyndelsen af 1990’erne, jf. figur 2.2b og tillige tabel 2.1.   
 

Figur 2.2a Figur 2.2b 
De offentlige udgifter, 2010 Udgiftstryk og primært udgiftstryk,  

1971-2010  
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
Det høje udgiftsniveau afspejler i vidt omfang, at det offentlige forbrug er vokset 
kraftigt de seneste år. I 2001 udgjorde forbrugsudgifterne 25,7 pct. af BNP, mens der 
ventes et forbrugstryk på omtrent 29¾ pct. af BNP i både 2009 og 2010, jf. figur 2.3a. 
 

Figur 2.3a Figur 2.3b 
Udgiftstryk fordelt på udgiftstyper,  
2001-2010 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
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Indkomstoverførslernes andel af BNP er også vokset en del de seneste par år fra 
godt 15 pct. af BNP i 2008 til ca. 17¾ pct. af BNP i 2010. Det skal blandt andet ses i 
sammenhæng med stigningen i ledigheden, men dertil kommer virkningen af en for-
holdsvis høj satsregulering af indkomstoverførslerne i 2009 og 2010. 
 
Igangsættelse og fremrykning af investeringsprojekter spiller en central rolle i forbin-
delse med den finanspolitiske lempelse i 2009 og 2010. Det bidrager til, at de offent-
lige investeringers omfang forudsættes at stige fra et gennemsnit på godt 1¾ pct. af 
BNP i perioden 2001-2008 til 2½ pct. af BNP i 2010, jf. figur 2.3b. 
 
Det bemærkes, at udviklingen i de forskellige udgiftsposters andel af BNP i de senere 
år også skal ses i sammenhæng med den forholdsvis svage fremgang i samfundsøko-
nomien. Det gælder især i 2009, hvor nominelt BNP (dvs. målt i løbende priser) faldt 
med 4½ pct. 
 
 
2.3 Det offentlige forbrug 
Det offentlige forbrug er primært givet ved de udgifter til løn og indkøb, der medgår 
til at producere de offentlige velfærdsydelser – fx børnepasning, ældrepleje, sundhed 
og undervisning. Omtrent to tredjedele af det offentlige forbrug er lønudgifter til de 
offentligt ansatte, dvs. pædagoger, sygeplejersker, sosu’er, læger, folkeskolelærere etc. 
Den resterende tredjedel af forbruget er udgifter til det offentliges køb af varer og 
tjenesteydelser i den private sektor – fx skolebøger og medicin.2  
 
Det samlede offentlige forbrug er øget fra 440 mia. kr. i 2001 (2010-priser) til 509½ 
mia. kr. i 2010, jf. figur 2.4a. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på ca. 7¾ mia. kr. 
eller godt 1½ pct. om året, jf. figur 2.4b. 
 

Figur 2.4a Figur 2.4b 
Det offentlige forbrug, 2001-2010 Vækst i det offentlige forbrug, 2001-2010 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Det offentlige forbrug opgøres efter principperne i nationalregnskabet og er beskrevet indgående i Budgetredegørelse 
2007, maj 2007. 
 



 Kapitel 2. Offentlige finanser og udgiftsvækst 

32 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 

Som nævnt er det offentlige forbrugs andel af BNP – det såkaldte forbrugstryk – 
øget markant i de seneste år. Forbrugsudgifterne er med andre ord steget mere end 
samfundsøkonomien, mens sigtepunktet i den oprindelige 2015-plan var, at udgifter-
ne til offentlig service mv. kunne vokse i takt med BNP, jf. Mod ny mål – Danmark 
2015, august 2007.  
 
I 2015-planen er der også opstillet et pejlemærke for det offentlige forbrugstryk, der 
tilsiger, at det offentlige forbrug højst må udgøre 26½ pct. af (konjunkturrenset) 
BNP i 2015. I 2010 forventes det offentlige forbrug at udgøre ca. 28½ pct. af kon-
junkturrenset BNP, jf. figur 2.5a. Dermed ventes forbrugstrykket at overstige pejle-
mærket med ca. 2 pct.-enheder i 2010. 
 

Figur 2.5a Figur 2.5b 
Forbrugstryk, 1990-2010 Real og nominel forbrugsvækst,  

1993-2009 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
I perioden 1993-2001 er der realiseret en gennemsnitlig årlig realvækst i det offentlige 
forbrug på godt 2½ pct., mens den i perioden 2002-2009 har ligget på 1¾ pct. Selv-
om den reale forbrugsvækst altså var størst i 1993-2001 er det værd at bemærke, at 
det nominelle offentlige forbrug – dvs. udgifterne opgjort i løbende priser – er vok-
set lige hurtigt i de to perioder. Det nominelle forbrug, der i øvrigt er den relevante 
størrelse i forhold til de offentlige finansers holdbarhed, er således i gennemsnit vok-
set med godt 4½ pct. om året i begge perioder, jf. figur 2.5b. 
 
Den realiserede realvækst i det offentlige forbrug har været højere end de mål, der 
blev lagt frem i forbindelse med både 2010-planen og 2015-planen, jf. figur 2.6a. I den 
oprindelige 2010-plan, jf. En holdbar fremtid - Danmark 2010, januar 2001, blev det for-
udsat, at forbrugsvæksten skulle holdes inden for en årlig ramme på 1 pct. i perioden 
2002-2005 og ½ pct. årligt i perioden 2006-2010. Forbrugsmålsætningerne er efter-
følgende blevet revideret – blandt andet i tilknytning til Velfærdsaftalen i 2006 og 
fremlæggelsen af 2015-planen. I den oprindelige 2015-plan er der fx forudsat en årlig 
real forbrugsvækst på 1¾ pct. i 2008, 1 pct. i 2009-2012 og ¾ pct. i 2013-2015. 
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Figur 2.6a Figur 2.6b 
Planlagt og realiseret realvækst i det  
offentlige forbrug, 2002-2009 
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Anm.: Figur 2.6a: Planlagt realvækst er opgjort som i 2010- og 2015-planerne, herunder med ændringer som følge 

af skatteaftalen i 2003 (vedrørende 2004-05) og Velfærdsaftalen (fra 2007). Realvæksten for 2010 er skønnet i 
Økonomisk Redegørelse, maj 2010. 

Kilde: Danmarks Statistik, En holdbar fremtid - Danmark 2010, januar 2001, Mod nye mål Danmark 2015, august 2007, 
Danmarks Konvergensprogram 2009, februar 2010, Økonomisk Redegørelse, maj 2010 og egne beregninger. 

 
I perioden 2002-2009 var realvæksten i det offentlige forbrug som nævnt 1¾ pct. i 
gennemsnit om året, hvilket er noget mere, end de planlagte knap 1 pct., jf. figur 2.6a. 
Overskridelsen på i alt godt ¾ pct. om året svarer til omtrent 4 mia. kr. (opgjort i 
2010-priser) eller i alt ca. 32 mia. kr. for perioden som helhed. 
 
Udviklingen i det nominelle offentlige forbrug overstiger også det planlagte. I 2010 
skønnes p.t. et offentligt forbrug på 509½ mia. kr., hvilket er omkring 15 mia. kr. hø-
jere, end forudsat i den oprindelige 2015-plan, der blev lanceret i august 2007, jf. figur 
2.6b.  
 
Det offentlige forbrug fordelt på områder 
Danmarks Statistiks udarbejder en opgørelse af det offentlige forbrug fordelt på om-
råder – den såkaldte funktionelle fordeling. Ifølge denne opgørelse vil sundheds-, 
undervisnings- og socialområdet samlet set stå for knap ¾ af forbrugsudgifterne i 
2010, jf. figur 2.7a.  
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Figur 2.7a Figur 2.7b 
Offentligt forbrug fordelt på områder, 
2010 
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Anm.: 2010-tallene for det offentlige forbrug fordelt på udgiftsområder er baseret på Danmarks Statistiks budget-

statistik. Budgetstatistikken for 2010 er en nationalregnskabsmæssig opgørelse af finansloven for 2010 samt 
kommunernes og regionernes budgetter for 2010. Det samlede offentlige forbrug i 2010 udgør ifølge bud-
getstatistikken 507,7 mia. kr., mens det seneste skøn indebærer forbrugsudgifter på 509,5 mia. kr., jf. Økono-
misk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Med afsæt i Danmarks Statistiks opgørelser udgør væksten i det offentlige forbrug 
67¾ mia. kr. (målt i 2010-priser) i perioden 2001-2010, jf. figur 2.7b. Det svarer til en 
gennemsnitlig årlig realvækst på godt 1½ pct. Hovedparten af væksten er sket på de 
tre store udgiftsområder. Udgifterne på sundhedsområdet er således øget med 30¾ 
mia. kr., mens udgiftsvæksten på social og undervisningsområdet udgør henholdsvis 
23¼ mia. kr. og 18¾ mia. kr. Det er med andre ord ikke mindst de kommunale og 
regionale serviceområder, der har fået tilført flere ressourcer siden 2001.  
 
Forbrugsudgifterne på sundhedsområdet er vokset kraftigt siden 2001. I 2001 ud-
gjorde forbruget på sundhedsområdet således 105 mia. kr. (2010-priser), mens der 
med afsæt i de offentlige budgetter ventes udgifter på 136 mia. kr. i 2010, jf. figur 2.8a. 
Knap ¾ af de samlede forbrugsudgifter på sundhedsområdet kan tilskrives selve 
driften af sygehusene3, og det er også inden for sygehusdrift, at der er udsigt til den 
største forbrugsvækst (målt i mia. kr.) på sundhedsområdet i perioden 2001-2010, jf. 
figur 2.8b.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 I den funktionelle fordeling er dette udgiftsområde benævnt hospitalstjenester. 
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Figur 2.8a Figur 2.8b 
Forbrugsudgifter på sundhedsområdet, 
2001-2010 

Forbrugsvækst på sundhedsområdet, 
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Anm.: Figur 2.8a: Tallene for 2009 tager afsæt i foreløbige regnskabsoplysninger, mens tallene for 2010 er baseret 

på budgetter for stat, kommuner og regioner, jf. anmærkningen til figur 2.7a og 2.7b. Det indebærer, at tallene for 
2009 og 2010 er behæftet med større usikkerhed end tallene for perioden 2001-2008. I nationalregnskabet 
indgår plejehjem som en del af sundhedsområdet. Figur 2.8b: I kapitel 7 er udgiftsudviklingen på sundheds-
området beskrevet nærmere. I kapitel 7 er beskrivelsen af udgiftsudviklingen på delområder baseret på of-
fentlige budget- og regnskabstal, mens der er anvendt nationalregnskabstal i indeværende kapitel med fokus 
på det offentlige forbrug. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Med afsæt i de offentlige budgetter ventes det offentlige forbrug på undervisnings-
området at vokse med 13 mia. kr. (2010-priser) i perioden 2001-2010. Det svarer til 
en gennemsnitlig årlig realvækst på 1,4 pct., jf. figur 2.9a.  
 

Figur 2.9a Figur 2.9b 
Forbrugsudgifter på  
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Anm.: Figur 2.9b: Tallene for 2009 er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger, mens tallene for 2010 er baseret 

på budgetter for stat, kommuner og regioner, jf. anmærkningen til figur 2.7a og 2.7b. Det indebærer at tallene for 
2009 og 2010 er behæftet med større usikkerhed end tallene for perioden 2001-2008. Figur 2.9b: I den funk-
tionelle fordeling er grundskolen benævnt Folkeskolen og lign. I kapitel 3 er udgiftsudviklingen på uddannel-
sesområdet beskrevet nærmere. I kapitel 3 er beskrivelsen af udgiftsudviklingen på delområder baseret på of-
fentlige budget- og regnskabstal, mens der er anvendt nationalregnskabstal i indeværende kapitel med fokus 
på det offentlige forbrug.  

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger.  
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Grundskolen (folkeskoler og lign.) står for knap 60 pct. af de samlede forbrugsudgif-
ter på undervisningsområdet, og udgifterne på grundskoleområdet er øget med ca. 11 
mia. kr. fra 2001 til 2010, jf. figur 2.9b.  
 
Forbrugsudgifterne på socialområdet ventes at vokse med 23 mia. fra 2001 til 2010, 
når der tages afsæt de offentlige budgetter for 2010. Det svarer til en gennemsnitlig 
årlig vækst på ca. 2½ mia. kr. eller 2¼ pct., jf. figur 2.10a. Af den samlede vækst kan 
de 8½ mia. kr. tilskrives den sociale indsats i forbindelse med arbejdsløshed, mens 
7¾ mia. kr. vedrører indsatsen inden for sygdom og invaliditet, jf. figur 2.10b. Derud-
over kan 4¾ mia. kr. tilskrives familie- og børneområdet, mens de resterende 2½ 
mia. kr. af den samlede udgiftsvækst hovedsageligt vedrører alderdomsrelaterede 
forbrugsudgifter.  
 

Figur 2.10a Figur 2.10b 
Forbrugsudgifter på socialområdet,  
2001-2010 
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Anm.: Tallene for 2009 er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger, mens tallene for 2010 er baseret på budgetter 

for stat, kommuner og regioner, jf. anmærkningen til figur 2.7a og 2.7b. Det indebærer at tallene for 2009 og 
2010 er behæftet med større usikkerhed end tallene for perioden 2001-2008. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Det offentlige forbrug i internationalt perspektiv 
Set i en international sammenhæng er de offentlige udgifter forholdsvis høje i Dan-
mark. Det samlede udgiftstryk i Danmark er således højere end i alle de andre EU-
lande i 2009, jf. figur 2.11a. En væsentlig årsag hertil er, at det offentlige forbrugs an-
del af BNP er højere i Danmark end i de øvrige 26 medlemslande i EU, jf. figur 2.11b.  
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Figur 2.11a Figur 2.11b 
Udgiftstryk i EU-landene, 2009 Forbrugstryk i EU-landene, 2009 
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Kilde: Eurostat samt egne skøn og beregninger for Danmark. 
 
Der skal dog udvises en vis grad af forsigtighed, når forbrugs- og udgiftstryk sam-
menlignes på tværs af lande. Det gør sig blandt andet gældende, at de enkelte lande 
som udgangspunkt har indrettet deres velfærdssystemer på forskellig måde. Det kan 
fx betyde, at en given offentlig ydelse kan være organiseret som offentligt forbrug i et 
land, mens en tilsvarende ydelse måske gives som et tilskud (en indkomstoverførsel) i 
et andet land. Et eksempel herpå kunne være børnepasning, der i visse lande – her-
under Danmark – i vidt omfang finder sted i offentligt regi og dermed indgår i det 
offentlige forbrug, mens der i andre lande i et vist omfang gives direkte tilskud til 
forældrene, så de enten selv kan passe deres børn eller få dem passet i privat regi. 
 
Dette peger umiddelbart i retning af, at det er mere retvisende at fokusere på det 
samlede udgiftstryk (frem for forbrugstrykket), men heller ikke her er der fuld sam-
menlignelighed. Fx kan visse lande – herunder Danmark – have indrettet sig med en 
høj grad af såkaldt (bruttoficerede) skattepligtige indkomstoverførsler, mens andre 
lande i videre udstrækning har ikke-skattepligtige overførsler. Det betyder, at lande 
med en høj grad af skattepligtige overførselsindkomster vil komme til at fremstå som 
mere ”udgiftstunge” end lande med få skattepligtige overførsler, selvom der i et vist 
omfang er tale om rent skattetekniske forskelle. 
 
Selv med disse forbehold er det imidlertid uomtvisteligt, at de offentlige udgifter i 
Danmark – herunder det offentlige forbrug – ligger i den høje ende set i et internati-
onalt perspektiv.  
 
 
2.4 Den offentlige beskæftigelse 
Udviklingen i det offentlige forbrug er i høj grad bestemt af den offentlige beskæfti-
gelse, idet aflønningen af offentligt ansatte udgør omkring to tredjedele af det samle-
de offentlige forbrug.  
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Danmarks Statistik lancerede i januar 2010 en ny offentlig beskæftigelsesstatistik. En 
fordel ved den nye statistik – sammenlignet med nationalregnskabets opgørelse – er, 
at den offentlige beskæftigelse blandt andet kan fordeles på udgiftsområder og of-
fentlige delsektorer, dvs. stat, kommuner og regioner, jf. boks 2.1. 
 

Boks 2.1 
Ny statistik for den offentlige beskæftigelse 

 
Danmarks Statistik og Finansministeriet indledte i 2006 et samarbejde om at etablere en ny kvartals-
vis opgørelse af den offentlige beskæftigelse – primært baseret på de offentlige lønindberetninger. 
Formålet med den nye offentlige beskæftigelsesstatistik er at opnå større og mere detaljeret indblik i 
personaleforbruget inden for sektoren Offentlig forvaltning og service. Statistikken giver mulighed 
for at belyse den offentlige beskæftigelse på udgiftsområder og sektorer, dvs. stat, kommuner og 
regioner. 
 
Statistikken opgør på kvartalsbasis antallet af fuldtidsbeskæftigede inkl. overtid. Til hvert job knyttes 
således oplysninger om alle betalte timer, dvs. de aftalte timer inkl. overtid og om ansættelsesperio-
de, der tilsammen muliggør en beregning af antal fuldtidsbeskæftigede og antal job i Offentlig for-
valtning og service. 
 
Den ny beskæftigelsesstatistik blev offentliggjort første gang i januar 2010. Statistikken dækker for 
nuværende perioden fra 1. kvartal 2002 til 3. kvartal 2009. Tal for den offentlige fuldtidsbeskæftigel-
se i 4. kvartal 2009 og 1. kvartal 2010 ventes offentliggjort i juni 2010. Der foreligger ikke sæsonkor-
rigerede tal på nuværende tidspunkt. 
 
Strejken i foråret 2008 medførte kvalitetsmæssige problemer med lønindberetningerne. Det har ikke 
været muligt at anvende indberetningerne for de ca. 70.000 personer, der i større eller mindre om-
fang var berørt af strejken. For disse personer er de indberettede oplysninger for april, maj og juni 
2008 således erstattet med oplysningerne for marts 2008, hvorved effekten af strejken er neutralise-
ret. Håndteringen af dette problem indebærer, at antal betalte timer og dermed antal fuldtidsbe-
skæftigede er overvurderet i 2008. Det vides ikke præcist, hvor stor overvurderingen er – blandt an-
det fordi en del af de strejkende indgik i beredskabet og derfor havde arbejdstimer. Ifølge national-
regnskabet skønnes, at strejken havde et omfang svarende til 5-6.000 fuldtidsbeskæftigede på årsba-
sis. 
 

 
Godt ¾ af den samlede offentlige beskæftigelse i 2008 vedrører de borgernære ser-
viceområder inden for social-, sundheds- og undervisningsområdet, jf. figur 2.12a. 
Den øvrige offentlige beskæftigelse omfatter blandt andet administration, politi, rets-
væsen, transport, forsvar og grundforskning.4  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det bemærkes dog, at der også der indgår administration og forskning i opgørelsen af beskæftigelsen inden for de 
andre områder.  
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Figur 2.12a Figur 2.12b 
Den offentlige beskæftigelse, 2008 Den offentlige beskæftigelse, 2002-2009 
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Kilde:  Danmarks Statistik. Figur 2.12b: Jf. boks 2.1 omkring virkningen af strejken i foråret 2008. 
 
Ifølge den nye statistik er den samlede offentlige beskæftigelse steget med 30.700 
fuldtidsbeskæftigede fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2009, idet stigningen især er sket 
efter 2007, jf. figur 2.12b. Specielt på sundhedsområdet har der været en kraftig be-
skæftigelsesvækst på 17.100 fuldtidsbeskæftigede i perioden 3. kvartal 2002 til 3. 
kvartal 2009, mens beskæftigelsen på undervisnings- og socialområdet er steget med 
henholdsvis 3.000 og 3.500 fuldtidsbeskæftigede, jf. også tabel 2.2. 
 

Tabel 2.2 
Den offentlige beskæftigelse, 3. kvartal 2002 – 3. kvartal 2009 

 
   Ændring:  

 
 

3. kv. 
2002 

3. kv. 
 2007 

3. kv. 
2009 

3. kv. 02 - 
3. kv. 09 

3. kv. 07 – 
3. kv. 09 

 

 Antal fuldtidsbeskæftigede 728.200 724.700 758.900 30.700 34.200  
 Heraf:       
 Generelle offentlige tjenester 48.500 53.600 58.400 10.000 4.800  
 Forsvar 30.600 25.500 27.000 -3.600 1.500  
 Offentlig orden og sikkerhed 23.500 24.200 24.900 1.400 800  
 Økonomiske anliggender 30.800 27.000 28.700 -2.100 1.700  
 Miljø 5.600 5.200 4.600 -1.100 -600  
 Boliger mv. 2.000 2.600 2.600 600 0  
 Sundhed (inkl. plejehjem) 157.200 165.000 174.300 17.100 9.300  
 Fritid, kultur og religion 23.000 23.700 24.000 1.000 300  
 Undervisning 156.200 153.100 159.200 3.000 6.100  
 Socialområdet 250.500 244.000 254.000 3.500 10.000  
  

Anm.: Området generelle offentlige tjenester har også haft en markant stigning i beskæftigelsen. Det skyldes 
blandt andet en mærkbar forøgelse af beskæftigelsen inden for grundforskning på universiteterne – 
herunder afledt af tilførslen af midler fra globaliseringspuljen. Statens overtagelse af skatteområdet i 
slutningen af 2005 spiller også en rolle – om end af mere teknisk karakter. På grund af regnskabsprak-
sis i kommunerne var det således ikke muligt at henføre alle skattemedarbejdere til området generelle 
offentlige tjenester, hvilket den statslige regnskabspraksis (mere retvisende) giver mulighed for.  

Kilde: Danmarks Statistik. 
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Udviklingen i den offentlige beskæftigelse står i kontrast til udviklingen i den private 
sektor. Den private beskæftigelse blev således reduceret med 115.000 personer fra 
2008 til 2009, og det vurderes, at der er udsigt til et yderligere fald på i størrelsesor-
denen knap 80.000 personer i 2010, jf. figur 2.13a. Ledigheden i de a-kasser, der pri-
mært omfatter offentligt ansatte, er da også betydeligt lavere end i de a-kasser, der 
primært har faglærte/ufaglærte medlemmer ansat i den private sektor, jf. figur 2.13b. 
 

Figur 2.13a Figur 2.13b 
Privat og offentlig beskæftigelse,  
2001-2010 

Ledighed i forskellige a-kasser, marts 2010 
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Anm.: Figur 2.13a: Beskæftigelsestallene for henholdsvis den private og offentlige sektor er baseret på nationalregn-

skabets opgørelsesprincipper. Tallene for den offentlige sektor er dermed ikke sammenlignelige med tallene 
ifølge den nye offentlige beskæftigelsesstatistik. Tallene for den offentlige sektor er påvirket af strejken i for-
året 2008. Figur 2.13b: Ledighedsprocenterne er beregnet ved at dividere antal ledige med antallet af med-
lemmer i de forskellige a-kasser.  

Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
 
2.5 Offentlige investeringsudgifter 
De offentlige investeringsudgifter har siden starten af 1990’erne ligget og svinget 
omkring 1¾ pct. af BNP. I lyset af de vigende konjunkturer er der i løbet af de sene-
ste år iværksat og fremrykket en lang række offentlige investeringsprojekter for at 
understøtte væksten og beskæftigelsen. Der er planlagt offentlige investeringer for i 
størrelsesordenen 2½ pct. af BNP i 2010. Det er det højeste niveau for de offentlige 
investeringer – målt som andel af BNP – siden begyndelsen af 1980’erne, jf. figur 
2.14a. 
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Figur 2.14a  Figur 2.14b 
Offentlige investeringer i pct. af BNP,  
1980-2011 

Offentlige investeringer (2010-priser), 
1990-2011 
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Kilde:  Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger, jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
 
De offentlige investeringer i 2009 og 2010 (opgjort i 2010-priser) udgør henholdsvis 
36 mia. kr. og 43 mia. kr. Det er markant mere end i de foregående omtrent 20 år. I 
2011 er der forudsat et vist fald i investeringerne. Reduktionen er dog ikke større, 
end at udgifterne i 2011 overstiger det ret høje niveau i 2009, jf. figur 2.14b. 
  
Sundhedsvæsenet, undervisningsområdet og transportområdet (ekskl. jernbaner og 
bro- og metrobyggeri, der er organiseret i offentlige virksomheder og selskaber) er 
blandt de største offentlige investeringsområder. De tre områder omfatter således 
godt halvdelen af investeringerne, og der er planlagt ret markant stigninger på alle tre 
områder fra 2008 til 2010, jf. figur 2.15a.  
 
Ud over de offentlige investeringer i snæver forstand foretager de såkaldte offentlige 
selskaber og virksomheder også en række investeringer. Det drejer sig blandt andet 
om investeringer i jernbaner, broer, støttet boligbyggeri samt vand- og energiforsy-
ning.5 
 
Investeringerne i den samlede offentlige sektor har udgjort i størrelsesordenen 3-3½ pct. 
af BNP de seneste 10 år, jf. figur 2.15b. Det er betydeligt mere end de offentlige investe-
ringer – dvs. investeringerne i sektoren offentlig forvaltning og service – der i en me-
get lang årrække har været på rundt regnet 1¾ pct. af BNP.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 De offentlige investeringer omfatter udelukkende investeringsudgifter i sektoren Offentlige forvaltning og service, som i 
øvrigt også er den sektor, der fokuseres på i forbindelse med de samlede offentlige finanser. Offentlige selskaber 
såsom fx DONG Energy A/S, DSB, SAS, A/S Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen A/S, Metroselskabet 
I/S, Post Danmark A/S, Danmarks Radio og TV2 indgår ikke i Offentlig forvaltning og service. De offentlige sel-
skabers (brutto)investeringer fremgår af figur 2.15b. 
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Figur 2.15a Figur 2.15b  
De offentlige investeringer på udvalgte 
områder, 2001-2010 
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Kilde:  Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. Figur 2.15.a: 2010-tallene for de offentlige investeringer 

fordelt på udgiftsområder er baseret på Danmarks Statistiks budgetstatistik. Budgetstatistikken for 2010 er en 
nationalregnskabsmæssig opgørelse af finansloven for 2010 samt kommunernes og regionernes budgetter for 
2010. De samlede offentlige investeringer i 2010 udgør ifølge budgetstatistikken 43,5 mia. kr., mens det sene-
ste skøn indebærer investeringsudgifter på 43,1 mia. kr., jf. Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 1, maj 2010. 
Tallene for 2009 er baseret på foreløbige regnskabsoplysninger, mens tallene for 2010 er baseret på budgetter 
for stat, kommuner og regioner, jf. anmærkningen til figur 2.7a og 2.7b. Det indebærer at tallene for 2009 og 
2010 er behæftet med større usikkerhed end tallene for perioden 2001-2008. Figur 2.15b: Investeringerne af-
grænses normalt som de faste nyinvesteringer. I denne figur er afgrænsningen de samlede bruttoinvesterin-
ger, der ud over nyinvesteringerne også inkluderer køb af bygninger (netto). Forskellen mellem nyinvesterin-
gerne og bruttoinvesteringerne er normalt forholdsvis beskeden – i hvert fald hvad angår offentlig forvalt-
ning og service. 

 
De offentlige selskaber og virksomheders investeringer har således ligget i intervallet 
1-1¾ pct. af BNP siden 1999. I årene før var investeringsniveauet i de offentlige sel-
skaber en del højere, hvilket blandt andet skal ses i lyset af de store brobyggerier i 
forbindelse med Storebæltsforbindelsen, der åbnede i 1998, og Øresundsforbindel-
sen, som åbnede i 2000. Derudover var investeringerne inden for telekommunikation 
særskilt høje i 1996, idet TeleDanmark (det nuværende TDC) var et offentligt selskab 
på daværende tidspunkt. 
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3. Uddannelsesområdet 

”Det er afgørende for Danmarks muligheder for vækst, at vi har et uddannelsessy-
stem, som kan måle sig med de bedste i verden. Vi skal leve af menneskelig formåen. 
Og fundamentet for videre uddannelse bliver støbt i folkeskolen,” fremgår det af re-
geringens arbejdsprogram Danmark 2020 fra februar 2010.  
 
Det er ikke kun i Danmark, at der er stor opmærksomhed på uddannelse som en helt 
afgørende forudsætning for at skabe vækst og velfærd fremover. Også andre lande 
satser på uddannelse. Det er nødvendigt, men det er ikke ligegyldigt, hvordan sats-
ningen gribes an. I en analyse af en række lande konkluderer OECD således, at der er 
store omkostninger for den enkelte og for samfundet forbundet med ineffektive ud-
dannelsessystemer (”The High Cost of Low Educational Performance, 2010”). Det er nød-
vendigt, at landene opnår gode resultater af deres uddannelsesindsats, hvis velfærds-
gevinsterne skal realiseres.  
 
Der er sket store investeringer i uddannelse i Danmark i de senere år, og Danmark 
har i de internationale sammenligninger i mange år ligget i top, når de offentlige ud-
gifter til uddannelse sammenlignes med værdien af den samlede produktion (BNP). 
Men i de internationale sammenligninger af færdigheder i læsning, naturvidenskab og 
matematik ligger Danmark ikke i top, og på erhvervsuddannelserne er der fortsat et 
stort frafald. Det er en væsentlig udfordring at få skabt en bedre sammenhæng mel-
lem de offentlige udgifter til uddannelse og de resultater, som det danske uddannel-
sessystem præsterer.  
 
Behovet for et forstærket fokus på ressourceudnyttelse understreges af, at undervi-
serne anvender en relativt lille del af deres arbejdstid på undervisning. 
 
Dette kapitel viser bl.a. 
 
• De samlede udgifter til uddannelse er vokset med 4 pct. fra 2001 til 2008 målt i 

faste priser. Alene på folkeskoleområdet er udgifterne vokset med 7 pct. Væk-
sten i folkeskoleudgifterne er fortsat, selv om antallet af elever er faldende i 
2008. Hvis udgifterne i folkeskolen ikke fremover følger det faldende elevtal, vil 
det i 2020 give et skred i udgiftsstandarden på 2,8 mia. kr. årligt. De offentlige 
udgifter til folkeskolen er i dag blandt de højeste i verden.  

• Udgifterne til erhvervsuddannelserne udviser en vækst på 17 pct. fra 2001 til 
2008. Væksten i elevtallet er på 19 pct., hvoraf 11 pct. kan tilskrives SOSU-
uddannelserne, som er overført fra amterne i 2007. Begrænsning af frafaldet fra 
uddannelserne er en central indsats på dette område. 

• Underviserne anvender en relativt lille del af deres arbejdstid på undervisning. 
Lærerne i folkeskolen underviser ca. 42 pct. af den samlede arbejdstid ekskl. feri-
er mv. Det er mindre end de lande, Danmark normalt sammenlignes med. På er-
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hvervsuddannelserne og det almene gymnasium er andelen henholdsvis 32 og 22 
pct. Og der er store forskelle på andelen af undervisningstimer inden for de en-
kelte uddannelsesområder.  

• I modsætning til de fleste andre lønmodtagere er lærernes arbejdsdag desuden 
reguleret af detaljerede arbejdstidsaftaler, der fastlægger, hvor meget tid en lærer 
skal bruge på forskellige arbejdsopgaver. Arbejdstidsaftalerne begrænser dermed 
ledernes muligheder for at løse løbende opgaver og udfordringer, hvilket kan 
udgøre en barriere for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. 

• En analyse af universiteters ressourceforbrug skønner, at universiteterne anven-
der 83 pct. af deres samlede ressourcer på kerneopgaverne (forskning, uddannel-
se, formidling og rådgivning), hvorunder også visse opgaver med en administra-
tiv karakter. Herudover anvendes 17 pct. på generel administration og drift. Der 
kan identificeres en stor variation i omkostninger til administration på tværs af 
universiteterne. 

 
 
3.1 De samlede udgifter til uddannelse 
De offentlige udgifter til uddannelse har udviklet sig ujævnt i perioden 2001-2008. 
Den samlede virkning er en stigning på ca. 4 pct. i alt, jf. figur 3.1, hvorefter udgifter-
ne er på 127 mia. kr. svarende til 7 pct. af BNP i 2008. 
  

Figur 3.1 
Offentlige udgifter til uddannelse, 2001-2008 
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Anm.: Samlede offentlige udgifter til uddannelse, herunder til drift, investeringer og overførsler (SU mv.), i henhold 

til nationalregnskabet. 
Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Den uensartede vækst har ført til en ændret sammensætning af uddannelsesudgifter-
ne. Den største vækst er sket på grundskoleområdet. I 2001 blev 46 pct. af udgifterne 
brugt i grundskolen og 14 pct. på voksenuddannelse med videre. I 2008 var grund-
skolens andel vokset til 51 pct., mens andelen for voksenuddannelse var faldet til 7 
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pct. Udgiftsudviklingen i folkeskolen belyses nærmere nedenfor. De to andre store 
områder – ungdomsuddannelserne (UU) og de videregående uddannelser (VU) – 
bruger i hele perioden tilsammen ca. 40 pct. af udgifterne, med 21 pct. til ungdoms-
uddannelserne og 17 pct. til de videregående uddannelser i 2008. 
 
I sammenligning med andre lande har Danmark de største offentlige udgifter til ud-
dannelse i pct. af BNP. I 2006 var de danske udgifter på 8 pct. af BNP, jf. figur 3.2a, 
mens EU15-landene brugte 5,4 pct. i gennemsnit og Tyskland kun 4,4 pct. Der er 
flere årsager til forskellene. For det første er en større andel af uddannelsesudgifterne 
privatfinansierede uden for Norden. For det andet bruger de andre lande mindre på 
uddannelsesstøtte end Danmark. For det tredje kan der være demografisk betingede 
forskelle, forskelle i udannelsesfrekvens, elevtal og effektivitetsforskelle med videre.  
 

Figur 3.2a Figur 3.2b 
Offentlige udgifter til uddannelse i pct. af 
BNP, 2000 og 2006 
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Anm.:  Inkluderer udgifter til uddannelsesstøtte. 
Kilde:  OECD, Education at a Glance 2009. 

 

 
Anm.:  Eksklusiv udgifter til uddannelsesstøtte. 
Kilde:  OECD, Education at a Glance 2009.  

 
Et andet bidrag til at forklare forskellene ses af figur 3.2b, hvor Danmark har en for-
holdsvis stor udgiftsandel under ’anden uddannelse’, som blandt andet er voksen- og 
efteruddannelse, højskoler og produktionsskoler. De andre lande fokuserer i højere 
grad deres offentlige midler på grundskole, ungdomsuddannelse og videregående 
uddannelse. 
 
Resultaterne fra de internationale sammenligninger af børns boglige færdigheder i 
OECD-landene (PISA-undersøgelserne) viser generelt, at danske børn i 2006 ligger 
omkring OECD-gennemsnittet, men ikke i top. I matematik scorede de danske børn 
10. højest i OECD, i naturvidenskab lige under OECD-gennemsnittet, og lige over 
OECD-gennemsnittet i læsning, jf. figur 3.3b. For naturvidenskab og læsning er der 
sket en forbedring fra en tidligere undersøgelse i 2003, jf. figur 3.3a. Når resultaterne i 
PISA-undersøgelserne sammenholdes med Danmarks topplacering med hensyn til 
offentlige udgifter i grundskolen, fås, at den danske skole er en af de dyreste, men 
endnu ikke den bedste.  
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Figur 3.3a Figur 3.3b 
PISA-sammenligning, 2003 PISA-sammenligning, 2006 
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Kilde:  OECD, First results from PISA 2003. 

 

 
Kilde:  OECD, PISA 2006 Results. 

 
3.1.1 Grundskolen 
Grundskolen består af folkeskolen, efterskoler og af de frie grundskoler, der er priva-
te skoler, som modtager offentlige tilskud. 83 pct. af eleverne går i folkeskolen og 17 
pct. i frie grundskoler samt efterskoler. Antallet af elever i folkeskolen er faldende, 
mens de frie grundskoler har et stigende elevtal. 
 
Folkeskolen 
Udgifterne til folkeskolen er steget med ca. 7 pct. i alt fra 2001 til 2008, hvor de ud-
gør 39 mia. kr., jf. figur 3.4a. Af stigningen på i alt 2,7 mia. kr. skyldes ca. ¾ mia. kr. 
aftalerne om flere undervisningstimer i historie, dansk og matematik samt bl.a. hand-
lingsplanen for læsning og efteruddannelse af lærere og ledere. 
 
I samme periode har elevtallet haft et forløb, der udgør en styringsmæssig udfor-
dring, idet skolekapaciteten først har skullet tilpasse sig til flere elever frem til 2007, 
hvorefter der har været færre elever i folkeskolen, jf. figur 3.4b. 
 
Kommunerne har fra 2002 og frem til 2007 holdt udgifterne pr. elev nogenlunde 
stabilt. De har været hjulpet på vej af det stigende elevtal, der har gjort det muligt at 
opnå en bedre kapacitetsudnyttelse af de eksisterende ressourcer. I de kommende år 
med faldende elevtal bliver det en udfordring at holde udgifterne pr. elev i ro, og det 
vil kræve kapacitetstilpasninger i form af optimering af skolestruktur, klassedannelse 
og tilpasninger i personalet. 
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Figur 3.4a Figur 3.4b 
Udgifter til folkeskolen, 2001-2008 Elevtal og udgifter pr. elev i folkeskolen, 

2001-2008 
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Anm.: Inkluderer udgifter til specialundervisning 

og specialskoler. Konterings- og opgave-
mæssige ændringer betyder, at man ikke 
direkte kan sammenligne udgifter før og 
efter strukturreformen i 2007. 

Kilde:  Danmarks Statistik og finanslove. 

 

 
Anm.:  Elevtallet omfatter alle elever i kommunalt 

finansierede folkeskoletilbud. 
Kilde:  Undervisningsministeriet, Danmarks Stati-

stik og finanslove. 

 
Den seneste udvikling, hvor der ikke sker fuld tilpasning til det faldende elevtal, ud-
gør en betydelig udgiftsrisiko, hvis den fortsætter. Der kommer yderligere fald i elev-
tallet i de kommende år som følge af den demografiske udvikling. Frem til 2020 for-
ventes et fald på ca. 43.000 elever i forhold til 2008, jf. figur 3.5a. 
 
En manglende tilpasning af udgifterne til det faldende elevtal vil udløse skred i ud-
giftsstandarden. Allerede i 2011 er der risiko for et udgiftsskred på 1 mia. kr. årligt, 
hvis ikke udgifterne følger med elevtallet nedad, og frem til 2020 vil risikoen gradvist 
nå op på 2,8 mia. kr. årligt, jf. figur 3.5b. I beregningen indgår alene virkningen af fal-
dende elevtal, idet udgifterne pr. elev forudsættes at blive på 2008-niveauet. Dette 
mulige udgiftsskred som følge af færre elever i folkeskolen udgør en betydelig sty-
ringsmæssig udfordring på det kommunale område.  
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Figur 3.5a Figur 3.5b 
Fremskrivning af elevtal i folkeskolen, 
2008-2020 

Risiko for udgiftsskred, 2008-2020 
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Kilde:  Undervisningsministeriet. 

 

 
Anm.: Fastlåst udgiftsniveau for 2008 sammen-

lignet med fald i udgifterne på grund af fal-
dende elevtal.  

Kilde: Undervisningsministeriet, Danmarks Stati-
stik samt og finanslove. 

 
En afledet virkning af det faldende elevtal vil være et mindsket behov for lærere. Det 
demografiske fald i antallet af grundskoleelever fører til en nedgang i behovet for læ-
rere svarende til ca. 3.900 lærerårsværk fra 2008 frem til 2020, når der forudsættes 
uændret elev/lærer ratio. Som følge af det faldende behov skal der år for år, isoleret 
set, bruges ca. 300 færre lærere.  
 
Lovgivningen sætter rammer for folkeskolens virke, men den binder ikke de enkelte 
kommuner til et bestemt udgiftsniveau pr. elev. En beregning viser relativt store for-
skelle mellem de gennemsnitlige udgifter pr. elev i de enkelte kommuner. I 2008 er 
den gennemsnitlige kommunale udgift pr. elev i folkeskolen på ca. 65.000 kr. inklusiv 
udgifter til specialundervisning, jf. figur 3.6.  
 
Af landets 98 kommuner ligger 21 mere end ti procent over gennemsnittet, mens 10 
kommuner ligger mere end ti pct. under gennemsnittet. Denne betydelige udgifts-
spredning skyldes en række faktorer, hvoraf nogle er styrbare for kommunerne og 
andre ikke. De ikke-styrbare faktorer, såsom socioøkonomiske forskelle, udvikling i 
befolkningstæthed, andelen af tosprogede elever, andelen af elever med særlige be-
hov mv. påvirker udgifterne, men er ikke- eller vanskeligt styrbare for kommunerne.  
 
Omvendt kan kommunerne bremse tendensen til stigning i folkeskoleudgifterne ved 
tilpasning af skolestruktur, klassedannelse, serviceniveau, ressourceeffektivitet, tilret-
telæggelse af specialundervisningstilbuddene og udnyttelse af lærernes arbejdstid med 
videre. 
 
Kommuner med høje udgifter pr. elev kan lære af kommuner med lave udgifter pr. 
elev. Derigennem kan kommunerne bremse tendensen til stigning i folkeskoleudgif-
terne. 
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Figur 3.6 
Spredning i udgifterne pr. elev i folkeskolen fordelt på kommunerne efter elevtal, 2008 
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Anm.:  I figuren er København (73.000 kr. pr. elev), Århus (61.000 kr. pr. elev), Odense (65.000 kr. pr. elev), og 

Aalborg (65.000 kr. pr. elev) ikke vist, men medregnet i det vægtede gennemsnit. Elevtallet er opgjort som 
folkeskolen inkl. specialundervisning samt specialskoler, dagbehandlingstilbud, behandlingshjem og ung-
domsskoler med heltidsundervisning. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
Mere detaljerede analyser viser, at specialundervisningen er det delområde, der har 
den højeste udgiftsvækst i folkeskolen. Fra 2001 til 2008 er udgifterne til specialun-
dervisning vokset med 47 pct., jf. figur 3.7a, således at de nu udgør 12 pct. af de sam-
lede udgifter til folkeskolen. Andelen inkluderer ikke de midlertidige og inkluderende 
tilbud og den mere omfattende specialundervisning, der foregår som led i den alme-
ne undervisning i folkeskolen. KL foretog i 2002 en undersøgelse i syv kommuner, 
der indikerede, at ca. 20 pct. af folkeskolens samlede ressourcer på det tidspunkt blev 
anvendt til specialundervisning. 
 
Væksten har ført til en forskydning af udgifterne hen imod specialundervisning og 
væk fra normalundervisning, der giver anledning til at overveje, om styringen og or-
ganiseringen af undervisningen er hensigtsmæssig. En fortsat stigning i udgifterne til 
specialundervisning vil dels trække ressourcer væk fra den almene undervisning, dels 
øge risikoen for det udgiftsskred, der er omtalt ovenfor. I kommuneaftalen for 2009 
og 2010 er der enighed om blandt andet at opstille forslag til, hvordan en mere effek-
tiv ressourceudnyttelse kan opnås på specialundervisningsområdet. 
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Figur 3.7a Figur 3.7b 
Udgifter til specialundervisning,  
2001-2008 

Lærertimer pr. elev pr. år i folkeskolen, 
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Anm.:  Konterings- og opgavemæssige ændringer 

betyder, at en man ikke direkte kan sam-
menligne udgifter før og efter strukturre-
formen i 2007. 

Kilde:  Danmarks Statistik.  

 

 
Anm.:  Lærertimer pr. elev pr. år i folkeskolen er 

defineret som det årlige antal undervis-
ningstimer pr. elev. 

Kilde:  Undervisningsministeriet. 

 
Udgifterne påvirkes også af forbruget af lærertimer pr. elev. Den seneste udvikling 
fra 2007 til 2008 tyder på, at kommunerne øger lærerindsatsen pr. elev i stedet for at 
tilpasse udgifterne nedad sammen med det faldende elevtal, jf. figur 3.7b. 
 
Frie grundskoler 
De offentlige tilskud til frie grundskoler er steget fra 4 mia. kr. i 2001 til 4,8 mia. kr. i 
2008. Det er en samlet vækst på 19 pct., jf. figur 3.8a.  
 

Figur 3.8a Figur 3.8b 
Udgifter til frie grundskoler, 2001-2008 Elevtal og offentlige udgifter pr. elev til de 

frie skoler, 2001-2008 
Mia. kr., 2010-priser Mia. kr., 2010-priser

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

01 02 03 04 05 06 07 08

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

 

1.000 kr., 2010-priser1.000 personer

60
65
70
75
80
85
90
95

100

01 02 03 04 05 06 07 08

40

45

50

55

60

Elevtal Udgifter pr. elev (h.akse)
 

 
Kilde:  Undervisningsministeriet. 

 

 
Kilde:  Undervisningsministeriet. 

 
Udgiftsvæksten skyldes, at frie grundskoler har fået flere elever, mens udgifterne pr. 
elev falder fra 50.500 kr. til ca. 50.000 kr. i 2008, jf. figur 3.8b. Det er 15.000 kr. min-
dre end den gennemsnitlige udgift pr. elev i folkeskolen i 2008. Forældrenes betaling 
til at have deres børn i de frie skoler indgår ikke i denne udgiftsopgørelse.  
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Den øgede søgning til de frie skoler kan forventes at forstærke de kommende års fald 
i elevtallet i folkeskolen. Dermed forøges kravet til kommunernes udgiftsstyring, idet 
kommunerne skal tilpasse kapaciteten i folkeskolen både til den demografiske udvik-
ling og til flytninger mellem de to forskellige skoleformer. Det øger risikoen for ud-
giftsskred i folkeskolen. Da de frie skolers statstilskud udgør en fast procentdel af de 
gennemsnitlige udgifter i folkeskolen, vil et udgiftsskred i folkeskolen automatisk 
forplante sig til de frie skoler.   
 
3.1.2 Erhvervsuddannelserne  
Udgifterne til erhvervsuddannelserne er steget fra 5,1 mia. kr. i 2001 til 5,9 mia. kr. i 
2008, hvilket primært skyldes, at SOSU-uddannelserne indgår i opgørelsen fra 2007. 
Det er en stigning på 17 pct. i alt, jf. figur 3.9a.  
 
Elevtallet er steget med 19 pct. siden 2001, hvoraf ca. 11 pct. kan tilskrives SOSU-
uddannelserne. De gennemsnitlige udgifter pr. elev er faldet med 2 pct., jf. figur 3.9b.  
 

Figur 3.9a Figur 3.9b 
Udgifter til erhvervsuddannelser (EUD), 
2001-2008 
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Anm.:  Stigningen i udgifter fra 2006-7 skyldes, at 

SOSU-uddannelserne overgik til staten. 
Kilde:  Finanslove.  

 

 
Anm.: Stigningen i elevtal fra 2006-7 skyldes, at 

SOSU-uddannelserne overgik til staten. 
Kilde:  Finanslove og Undervisningsministeriet 

 
På erhvervsuddannelserne har der været stort og stigende frafald fra uddannelserne. 
Der er et årligt optag på ca. 55.000 elever, men kun godt 30.000 årligt fuldfører ud-
dannelserne. Fra 2003 til 2008 er fuldførelsesprocenten for en årgang faldet fra 54 
pct. til 48 pct., jf. figur 3.10a.  
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Figur 3.10a Figur 3.10b 
Tilgang, fuldførte og fuldførelsespct. ved 
erhvervsuddannelser (EUD), 2003-2008 
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Anm.:  Fuldførelsesprocenten er andelen af en 

årgang, der fuldfører uddannelsen. 
Kilde:  Undervisningsministeriets databank og 
 finanslove. 

 

 
Kilde:  Undervisningsministeriets databank. 

 
På den baggrund er der iværksat en række initiativer for at begrænse frafaldet. De se-
neste oplysninger viser en positiv effekt af initiativerne. Fastholdelsen i de første seks 
måneder på grundforløbet er således det seneste år forbedret med 5 pct.-enheder af 
de optagne elever.  
 
Det anføres ofte, at manglen på praktikpladser er den væsentligste årsag til frafaldet.  
Antallet af indgåede og igangværende praktikpladser toppede under højkonjunkturen 
i 2007, jf. figur 3.10b. Siden er antallet er indgåede aftaler faldet fra ca. 37.000 årligt til 
ca. 27.000 årligt.  
 
Det blev i efteråret 2009 aftalt at gøre en ekstraordinær indsats for at skaffe 5.000 fle-
re praktikpladser. Blandt andet blev præmien tredoblet til de virksomheder, der op-
retter nye praktikpladser, og også det offentlige påtager sig at oprette flere praktik-
pladser. Endvidere udvides adgangen til skolepraktik. Derefter er faldet i antallet af 
indgåede praktikpladsaftaler ophørt fra december 2009.  
 
3.1.3 De gymnasiale uddannelser 
Fra 2001 til 2008 er udgifterne til de gymnasiale uddannelser vokset med 11 pct., og 
antallet af årselever er vokset med 23 pct., jf. figur 3.11a.  
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Figur 3.11a Figur 3.11b 
Udgifter til gymnasiale uddannelser og  
årselever, 2001-2008 
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Anm.:  De konterings- og opgavemæssige ændrin-

ger betyder, at en man ikke direkte kan 
sammenligne udgifter før og efter gymna-
siernes overgang til selvejende institutio-
ner. 

Kilde:  Finanslove og Undervisningsministeriet. 

 

 
Anm.:  Fuldførelsesprocenten er andelen af en år-

gang, der fuldfører uddannelsen. 
Kilde:  Undervisningsministeriets databank. 

 
Tilgangen af elever til de gymnasiale uddannelser er steget fra 39.000 i 2001 til 46.000 
i 2008, hvilket svarer til en stigning på 19 pct. i alt. Fuldførelsesprocenten er steget 
fra 82 pct. i 2001 til 84 pct. i 2008, og er altså markant højere end på erhvervsuddan-
nelserne, jf. figur 3.11b. Antallet af fuldførte er steget med 8 pct. 
 
3.1.4 De videregående uddannelser 
Statens udgifter til undervisning på de videregående uddannelser er steget fra 9,8 mia. 
kr. i 2001 til 10,6 mia. kr. i 2008, jf. figur 3.12a. Det er en stigning på 8 pct. i alt, hvil-
ket delvist skyldes, at sygeplejerske- og radiografuddannelserne overgik til statslig fi-
nansiering fra 2007. I samme periode er antallet af studenterårsværk steget med 9 
pct., og udgifterne pr. studenterårsværk er derfor faldet med 0,7 pct., jf. figur 3.12b.  
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Figur 3.12a Figur 3.12b 
Statslige udgifter til videregående  
uddannelser, 2001-2008 

Studenterårsværk (STÅ) og udgifter pr. STÅ 
til videregående uddannelser, 2001-2008 
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Kilde:  Finanslove, Undervisningsministeriet, Vi-

denskabsministeriet og Kulturministeriet. 

 

 
Anm.:  Stigningen i antallet af STÅ i 2007 skyldes 

primært, at sygeplejerskeuddannelsen er 
kommet med i opgørelsen. 

Kilde:  Se figur 3.12a. 

 
Tilgangen til de videregående uddannelser har været nogenlunde konstant på ca. 
58.000 studerende. Den andel af de optagne studerende, der fuldfører en videregå-
ende uddannelse, er steget fra 76 pct. til 78 pct. siden 2001, jf. figur 3.13.  
 

Figur 3.13 
Tilgang, fuldførte og fuldførelsespct. på de videregående uddannelser, 2001-2008 
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Kilde:  Undervisningsministeriets databank. 
 
Derudover påvirkes antallet af fuldførte også af andre forhold, blandt andet af hvor 
længe de studerende er om at gøre deres uddannelse færdig. Fra 2000 til 2008 er flere 
studerende blevet hurtigere færdige med uddannelsen, hvilket har bidraget til, at det 
samlede antal fuldførte er steget fra 40.500 til 44.800 svarende til 11 pct. 
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Det er den stigende fuldførelse, der er hovedårsagen til væksten i antallet af studen-
terårsværk. Da bevillingerne til de videregående uddannelser gives efter taxameter i 
forhold til antallet af studenterårsværk, medfører den forbedrede fuldførelse også 
øgede udgifter. 
 
Vurderet på en international baggrund har de danske studerende på de videregående 
uddannelser en relativt høj alder ved påbegyndelsen af uddannelsen. I 2006 var me-
dianalderen ved tilgang til den første videregående uddannelse 22,3 år i gennemsnit i 
Danmark, mens den var 20,3 år i Norge og 19½ år i Holland og England, jf. figur 
3.14b. 
 

Figur 3.14a Figur 3.14b 
Påbegyndelsesalder ved videregående  
uddannelser, 2001-2008 

Medianalder ved tilgangen til den første 
MVU eller LVU, 2007 
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Kilde:  Undervisningsministeriets databank.  

 

 
Kilde:  OECD’s Education at a Glance 2009. 

 
Påbegyndelsesalderen har været faldende i Danmark især på de korte og de mellem-
lange videregående uddannelser, jf. figur 3.14a. På grund af de lange uddannelsestider 
er der endnu ikke opnået fuldt gennemslag heraf på fuldførelsesalderen, der således 
fortsat er relativt høj for studerende her i landet i forhold til udlandet, jf. figur 3.15a og 
3.15b.  
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Figur 3.15a Figur 3.15b 
Gennemsnitsalder ved fuldførelse af  
videregående uddannelser, 2001-2008 

International sammenligning af  
aldersfordeling ved fuldførelse af  
bacheloruddannelser, 2006 
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Kilde:  Undervisningsministeriets databank. 

 

 
Kilde:  Eurostat. 

 
Den relativt høje fuldførelsesalder medvirker til, at de studerendes professionelle er-
hvervskarriere bliver kortere end ellers. Dermed mindskes det samlede udbud af 
højtuddannet arbejdskraft i Danmark.  
 
 
3.2 Barrierer for fleksibel arbejdstilrettelæggelse på uddannelsesområderne 
En væsentlig del af de anvendte udgifter på uddannelsesområdet anvendes til afløn-
ning af lærere. Ifølge Undervisningsministeriets sektorregnskaber udgør lønomkost-
ninger relateret til undervisning mellem cirka 50 pct. til 70 pct. af de samlede om-
kostninger på en række selvejende uddannelsesområder.1 Det er derfor relevant at 
kigge nærmere på, hvorledes lærernes arbejdstid fordeler sig på konkrete arbejdsop-
gaver som fx undervisning, forberedelse, pauser mv. 
 
Den opgavekategori, som umiddelbart tiltrækker sig mest opmærksomhed, er den 
andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning. Dette skyldes, at antallet 
af undervisningstimer er afgørende for, hvor mange lærere den enkelte uddannelses-
institution har brug for at have ansat. 
 
Analyse af arbejdstilrettelæggelsen kan være med til at belyse, i hvilken grad der sker 
en effektiv prioritering af lærernes arbejdstid og -opgaver.  
 
Overvejelser om arbejdstidstilrettelæggelsen er desuden relevante i lyset af den de-
mografiske udvikling, som kan betyde, at der alt andet lige i de kommende år vil være 
et mindre udbud af lærerarbejdskraft til at løse undervisningsopgaver. Det skyldes 
blandt andet den store ubalance mellem antallet af ældre og yngre medarbejdere i den 
offentlige sektor, som også har effekt på en række uddannelsesområder. Hertil kom-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Jf. Undervisningsministeriets sektorregnskaber for 2008 for erhvervsskoler, almene gymnasier, professionshøjsko-
ler, voksenuddannelsescentre (VUC) og frie grundskoler. 



  Kapitel 3. Uddannelsesområdet

 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 57

mer, at det på sigt kan blive svært at få nok nye lærere, fordi antallet af erhvervsaktive 
danskere ikke stiger. 
 
3.2.1 Anvendelsen af lærernes arbejdstid 
I modsætning til de fleste andre lønmodtagere er lærernes arbejdsdag generelt regule-
ret af detaljerede arbejdstidsaftaler, der fastlægger, hvor meget tid en lærer skal bruge 
på forskellige arbejdsopgaver såsom undervisning, forberedelse, møder, opgaveret-
ning mv. 
 
De forskellige uddannelsesområder er omfattet af forskellige overenskomster med 
hver deres bestemmelser om arbejdstid. Disse arbejdstidsaftaler er i betydelig ud-
strækning bestemmende for, hvor stor en andel af et årsværk der kan anvendes til 
undervisning.  
 
Hertil kommer, at der på langt de fleste uddannelsesinstitutioner indgås lokale aftaler, 
der yderligere binder lærernes arbejdstid og begrænser ledernes muligheder for at lø-
se løbende opgaver og udfordringer, jf. boks 3.1. 
 
Endeligt spiller praksisser i den daglige administration på den enkelte uddannelsesin-
stitution også en stor rolle for, hvor meget tid underviserne anvender til de forskelli-
ge opgaver. 
 

Boks 3.1 
Arbejdstidsaftaler på undervisningsområdet  
 
På undervisningsområdet indgås centrale arbejdstidsaftaler, der regulerer anvendelsen af lærernes 
arbejdstid på nationalt plan. De centrale aftaler suppleres af lokale arbejdstidsaftaler, der på folkesko-
leområdet indgås på kommuneniveau og på de øvrige uddannelsesområder indgås på institutionsni-
veau. På folkeskoleområdet suppleres de lokale aftaler i nogle tilfælde af en skoleaftale, der indgås på 
de enkelte institutioner. 
 
På nogle uddannelsesområder er meget fastlagt i de centrale aftaler. Det gælder fx aftalerne for det 
almene gymnasium, VUC og SOSU-skolerne. På de erhvervsrettede uddannelser er de centrale aftaler 
langt mindre bindende for institutionerne, og der efterlades et større rum til lokal prioritering. Det 
samme gælder på de videregående uddannelser, hvor der i princippet ikke er fastlagt centrale be-
stemmelser for lærerne, som adskiller sig væsentligt fra de almindelige arbejdstidsnormer for ar-
bejdsmarkedet. Til gengæld indgås der ofte endog meget bindende aftaler på det lokale niveau. 
 

 
På undervisningsområdet giver arbejdstidsaftalerne en række begrænsninger i ledel-
sernes muligheder for at lede og fordele arbejdet mellem lærerne, hvilket kan udgøre 
en barriere for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse. 
 
På eksempelvis folkeskoleområdet tildeles en svømmelærer den samme forberedel-
sestid som en lærer, der underviser afgangsklasser i både dansk og matematik. Hertil 
kommer, at tiden til forberedelse også er den samme, uanset hvor ofte læreren un-
derviser i samme fag og/eller lektion. 
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Der er udarbejdet forskellige opgørelser over anvendelsen af lærernes arbejdstid, som 
vil blive anvendt til at belyse arbejdstilrettelæggelsen nærmere i dette kapitel. Der er 
en vis usikkerhed knyttet til dette eksisterende materiale, da dataindsamlingen ligger 
nogle år tilbage, jf. boks 3.2. 
 

Boks 3.2 
Kortlægning af lærernes arbejdstid 
 
Undervisningstid i grundskolen 
UNI-C Statistik & Analyse opgør med udgangspunkt i folkeskolernes og de frie grundskolers årlige 
indberetninger af det planlagte ressourceforbrug, hvor stor en andel af lærerens samlede arbejdstid, 
der anvendes til undervisning i grundskolen. Den seneste opgørelse dækker over det planlagte tids-
forbrug pr. 5. september 2008 for skoleåret 2008/2009. Idet der er tale om planlægningstal, kan den 
aktuelle timetildeling være revideret i løbet af skoleåret.  
 
I UNI-C’s opgørelse anvendes det udvidede undervisningsbegreb, som er beskrevet i den indgåede 
arbejdstidsaftale. Det betyder, at undervisningen er defineret som den aktivitet, der foregår, når læ-
reren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer. Ud over klasseundervisning, 
holdundervisning og individuel undervisning finder undervisningen i princippet sted ved alle aktivite-
ter sammen med eleven/eleverne uanset organisering, eksempelvis gennem gruppearbejde, rådgiv-
ning, vejledning, løbende evaluering, målfastsættelse, elevsamtaler, lejrskoler, ekskursioner og socia-
le og kulturelle arrangementer. 
 
Arbejdstidsopgørelsen for 2008/2009 afspejler ikke eventuelle ændringer som følge af den nye over-
enskomstaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC), der 
trådte i kraft pr. 1. august 2009.  Den nye aftale kræver, at der opnås enighed mellem den enkelte 
kommune og den lokale kreds af Danmarks Lærerforening på en række punkter. Hvis der ikke opnås 
enighed, anvendes den gamle aftale (2005-aftalen). 
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre, hvilken betydning den nye overenskomstaftale 
vil få for andelen af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning i folkeskolen.  
 
Lærernes arbejdstid på selvejende institutioner  
Rambøll Management A/S har for Undervisningsministeriet kortlagt lærernes arbejdstid på gymnasi-
er, erhvervsuddannelser, mellemlange videregående uddannelser, voksenuddannelsescentre samt 
social- og sundhedsskoler. 
 
Data for institutioner for mellemlange videregående uddannelser og erhvervsskoler er indsamlet for 
skoleåret 2005/2006, mens data for de øvrige institutionsområder er indsamlet for skoleåret 
2006/2007. 
 
De centrale overenskomstaftaler, der blev indgået i foråret 2008, har ikke medført ændringer for an-
vendelsen af arbejdstiden på disse uddannelsesområder. En række andre forhold kan imidlertid have 
haft betydning for den konkrete anvendelse af lærernes arbejdstid. Dette gælder for eksempel an-
vendelsen af decentrale arbejdstidsaftaler på visse uddannelsesområder, jf. boks 3.1. 
 

 
Af UNI-C’s opgørelse for skoleåret 2008/2009 fremgår det, at lærerne i folkeskolen 
gennemsnitligt underviste cirka 42 pct. af den samlede nettoarbejdstid (bruttoar-
bejdstid eksklusiv ferier og fridage),2 jf. figur 3.16a.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Nettoarbejdstiden er i dette kapitel opgjort til 1661,5 timer, hvilket svarer til at ferie, søgnehelligdage og halvdelen 
af feriefridagene ikke medregnes. Bestemmelserne om feriefridage giver mulighed for udbetaling i stedet for afholdel-
se. Omfanget af udbetaling er forskelligt fra uddannelsesområde til uddannelsesområde.  
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På de frie grundskoler anvendte lærerne i gennemsnit cirka 43 pct. af den samlede 
nettoarbejdstid på undervisning, jf. figur 3.16a. I opgørelsen af arbejdstidsanvendelsen 
på grundskoleområdet er anvendt det udvidede undervisningsbegreb, jf. boks 3.2. 
  

Figur 3.16a Figur 3.16b 
Lærernes arbejdstid, folkeskole og frie 
grundskoler, 2008 
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Anm.:  Nettoarbejdstid (dvs. ekskl. ferie og frida-

ge). Der tages udgangspunkt i et ”udvidet” 
undervisningsbegreb, jf. 2005-aftalen ind-
gået mellem KL og LC.  

Kilde:  UNI-C Statistik & Analyse og egne bereg-
ninger. 

 

 
Anm.:  Nettoarbejdstid (dvs. ekskl. ferie og frida-

ge). ”Øvrige opgaver” omfatter en række 
forskellige administrative opgaver, møde-
tid, rette- og eksamenstid samt pauser mv. 

Kilde:  Rambøll Management A/S og Undervis-
ningsministeriets beregninger. 

 
En kortlægning af lærernes arbejdstid i 2006 viste, at lærerne på det almene gymnasi-
um (stx) i gennemsnit underviste cirka 22 pct. af nettoarbejdstimerne. På de øvrige 
gymnasiale uddannelser (hhx og htx) udgjorde den gennemsnitlige undervisningsdel 
henholdsvis cirka 25 pct. og 24 pct., jf. figur 3.16b. 
 
På de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (EUD) underviste lærerne i gennemsnit 
cirka 32 pct. af nettoarbejdstimerne, mens lærerne ved social- og sundhedsuddannel-
serne (SOSU) i gennemsnit underviste cirka 25 pct. af nettoarbejdstimerne, jf. figur 
3.17b. 
 
På de korte videregående uddannelser (KVU) anvendte lærerne i gennemsnit cirka 20 
pct. af nettoarbejdstimerne på undervisning, mens lærerne på de mellemlange videre-
gående uddannelser (MVU) i gennemsnit underviste mellem 19 pct. og 24 pct. jf. figur 
3.17a. 
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Figur 3.17a Figur 3.17b 
Lærernes arbejdstid, videregående  
uddannelser, 2006 
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Anm.:  Nettoarbejdstid (dvs. ekskl. ferie og frida-

ge). ”Øvrige opgaver” omfatter en række 
forskellige administrative opgaver, møde-
tid, rette- og eksamenstid samt pauser mv. 

Kilde:  Rambøll Management A/S og Undervis-
ningsministeriets beregninger. 

 

 
Anm.:  Nettoarbejdstid (dvs. ekskl. ferie og frida-

ge). ”Øvrige opgaver” omfatter en række 
forskellige administrative opgaver, møde-
tid, rette- og eksamenstid samt pauser mv. 

Kilde:  Rambøll Management A/S og Undervis-
ningsministeriets beregninger. 

 
På arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) underviste lærerne i gennemsnit cirka 43 
pct. af deres nettoarbejdstid. På voksenuddannelsescentrene (VUC) underviste lærer-
ne på almen voksenundervisning (folkeskoleniveau) gennemsnitligt cirka 26 pct. af 
nettoarbejdstiden, mens lærerne på VUC’s hf-del gennemsnitligt anvendte cirka 21 
pct. af deres nettoarbejdstid på undervisning, jf. figur 3.17b. 
 
3.2.2 Potentiale for flere undervisningstimer 
Uddannelsesinstitutionernes primære opgave er at give uddannelse i form af under-
visning til et givet antal elever/studerende. 
 
Hvis man betragter omfanget af uddannelsesinstitutionernes undervisningsaktiviteter 
som en målestok for effektiviteten, viser datagrundlaget, at der er store forskelle mel-
lem de enkelte uddannelsesinstitutioners effektivitet opgjort inden for de enkelte ud-
dannelsesområder. 
 
På grundskoleområdet viser opgørelsen for skoleåret 2008/2009 en betydelig forskel 
på, hvor stor en andel af den samlede nettoarbejdstid, der anvendes på undervisning 
på de enkelte skoler. På cirka 44 pct. af folkeskolerne underviste lærerne mindre end 
41 pct. af deres arbejdstid, dvs. under den gennemsnitlige undervisningstid i folke-
skolen. Tilsvarende underviste lærerne på cirka 8 pct. af folkeskolerne mere end 45 
pct., jf. figur 3.18. 
 
På de frie grundskoler er der også en betydelig spredning i andelen af lærernes ar-
bejdstid, der blev anvendt til undervisning. I forhold til folkeskolerne er der en større 
andel frie grundskoler, der havde undervisningsandele over 45 pct., ligesom der er en 
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større andel folkeskoler end frie grundskoler med undervisningsandele på 40 pct. el-
ler derunder, jf. figur 3.18. 
 

Figur 3.18 
Fordeling af skoler på undervisningsandele, 2008/2009 
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Anm.:  Med henblik på validering af data indgår skoler med undervisningsandele under 26 pct. og over 55 pct. ikke i 

beregningerne/figuren. 
Kilde:  UNI-C Statistik & Analyse og egne beregninger. 
 
Kortlægningen af lærernes arbejdstid i 2006 viste også store forskelle på, hvor stor en 
andel af den samlede nettoarbejdstid, der blev anvendt på undervisning på de enkelte 
uddannelsesinstitutioner, jf. tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 
Spredning i andel af årsværk anvendt på undervisning, 2006 

 
 

 

Laveste andel af et årsværk 
anvendt på undervisning, 

timer 

Højeste andel af et årsværk 
anvendt på undervisning, 

timer 

Forskel i forhold 
til laveste andel 

Pct. 

 

 Stx 317  423  33,4   
 Hhx 357  496  38,9   
 Htx 355  459  29,3   
 EUD 392  614  56,6   
 SOSU 387  451  16,5   
 VUC (AVU) 360  489  35,8   
 VUC (hf) 298  392  31,5   
  

Anm.:  I tabellen fremgår på hvert uddannelsesområde den institution med henholdsvis den laveste og den 
højeste andel af et årsværk anvendt på undervisning, som indgår i Rambølls kortlægning. Opgørelsen er 
således ikke korrigeret for eventuelle outliers. KVU-, MVU- og AMU-området indgår ikke i tabellen, da 
spredningen her i højere grad afspejler forskelle i undervisningsopgaver end forskelle i arbejdstidsafta-
ler og administration af disse.  

Kilde:  Rambøll Management A/S. 
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Denne forskel inden for de enkelte uddannelsesområder indikerer, at det inden for 
de gældende overenskomstmæssige rammer er muligt at udmønte en større eller 
mindre andel af lærernes arbejdstid som undervisning. Dette peger på, at der er et 
uudnyttet potentiale for mere undervisning af eleverne i det danske uddannelsessy-
stem. 
 
Denne indikation understøttes af, at den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærer-
årsværk i Danmark er relativt mindre end den gennemsnitlige undervisningstid i an-
dre OECD-lande, jf. figur 3.19a og 3.19b.   
 
En grundskolelærer i Norge underviser i gennemsnit cirka 14 pct. mere om året end 
en lærer i Danmark. Forskellen i gennemsnitlig undervisningstid pr. lærerårsværk i 
grundskolen er endnu større, hvis Danmark sammenlignes med OECD-
gennemsnittet eller et land som Holland. I OECD underviser grundskolelærerne i 
gennemsnit cirka 23 pct. mere årligt end i Danmark. Tilsvarende underviser en lærer i 
Skotland cirka 44 pct. mere årligt end i Danmark, jf. figur 3.19a. 
 
På gymnasieområdet ligger den gennemsnitlige undervisningstid pr. lærerårsværk i 
Danmark tilsvarende relativt lavt i forhold til den gennemsnitlige undervisningstid i 
andre OECD-lande, jf. figur 3.19b. 
 
På grund af landenes forskellige traditioner på skoleområdet og forskelle i opgørel-
sesmetoder må der altid tages et vist forbehold i forbindelse med internationale 
sammenligninger.  
 

Figur 3.19a Figur 3.19b 
Undervisningstid pr. lærer, grundskolen, 
2007 

Undervisningstid pr. lærer, gymnasial  
uddannelse, 2007 
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Anm.:  Gennemsnitlig nettoundervisningstid pr. 

lærerårsværk i 1.-6. klasse (klassisk under-
visningsbegreb).  

Kilde:  OECD, Education at a Glance, 2009. 

  
Anm.:  Gennemsnitlig nettoundervisningstid pr. 

lærerårsværk. Den danske indberetning 
gælder arbejdstiden for lærere på det alme-
ne gymnasium.  

Kilde:  OECD, Education at a Glance, 2009. 
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3.3 Universiteternes ressourceanvendelse 
Som beskrevet ovenfor har Danmark de største offentlige udgifter til uddannelse i 
pct. af BNP sammenlignet med EU15-landene. Dette niveau dækker blandt andet 
over, at de danske universitetsuddannelser i modsætning til mange andre europæiske 
lande stort set udelukkende er finansieret med offentlige tilskud. Også forsknings-
midlerne er i vidt omfang offentligt finansieret og har som følge af målsætningen om, 
at de skal udgøre en 1 pct. af BNP, været stigende de senere år. 
 
Universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne har således oplevet en stigning i 
den samlede omsætning på ca. 20 pct. over de seneste seks år i faste priser. I absolut-
te tal har der været en realstigning i universiteternes samlede årlige omsætning på 
knap 3 mia. kr. i perioden 2003 til 2009. Forskningsmidlerne har oplevet den største 
absolutte realvækst på ca. 2 mia. kr., mens realvæksten i uddannelsesbevillingerne i 
perioden har været omkring 800 mio. kr., jf. figur 3.20.  
 

Figur 3.20 
Udvikling i universiteternes årlige omsætning over tid, 2009-priser 
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Anm.:  ’Øvrige midler’ inkluderer anden tilskudsfinansieret virksomhed, indtægtsdækket virksomhed og deltagerbe-

taling.    
Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organise-

ring, 2009. 
 
Der blev i foråret 2009 gennemført en analyse af universiteternes finansiering og or-
ganisering (Universitetsanalysen), jf. boks 3.3. Formålet med analysen var at undersø-
ge effekten af de forskellige finansieringsformer for forskning, universiteternes taxa-
metersystem og universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og 
ressourceanvendelse. 
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Boks 3.3 
Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutioners finansiering og organisering 
 
I 2009 gennemførte McKinsey & Co. en analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutioner-
nes finansiering og organisering. Undersøgelsen anlægger dels et top-down perspektiv, dels et bot-
tom-up perspektiv. Analysen tager udgangspunkt i en række udvalgte fokusenheder (tilsammen 10 
fakulteter/institutter og en sektorforskningsinstitution), som dækker alle typer af fagområder på uni-
versiteterne (samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, humaniora og teknisk viden-
skab). 
 
Analysen bygger på tre primære datakilder: 
1) Indsamling af eksisterende økonomi- og regnskabsdata og beskrivelser af fokusenhederne samt 

det fællesadministrative niveau på de udvalgte universiteter. 
2) Gennemførelse af en aktivitetskortlægning blandt henholdsvis det videnskabelige personale 

(VIP) og det teknisk administrative personale (TAP) ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser. 
3) Indsamling af data og beskrivelser fra internationale og øvrige nationale kilder (fx offentligt til-

gængeligt datamateriale fra OECD, EU og Finansloven).  
 
De 11 fakulteter/institutter består af: Humanistisk fakultet på Aalborg Universitet; Naturvidenskabe-
lig fakultet på Aarhus Universitet; Samfundsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet; Humani-
stisk fakultet, Sundhedsvidenskabeligt fakultet og Juridisk fakultet på Københavns Universitet; De 
Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland; CBS (Økonomisk Institut, Institut for 
Internationale Sprogstudier og Videnskabsteknologi samt Institut for International Kultur og Kom-
munikationsstudier ); DTU (Institut for Mekanik, Institut for Systembiologi, Institut for Fysik) samt to 
tidligere sektorforskningsinstitutioner DTU Aqua og Risø DTU.  
 

 
Universitetsanalysen kortlagde universiteternes ressourceanvendelse fordelt på for-
mål, herunder administration. Det fremgår i forlængelse heraf af regeringens arbejds-
program, »Danmark 2020«, at der skal ske en effektivisering af administrationen på 
de videregående uddannelser. Dette afsnit ser derfor nærmere på resultaterne af Uni-
versitetsanalysen. 
 
3.3.1 Universiteternes overordnede anvendelse af ressourcer på opgaver 
Universiteternes udgifter går til de fire kerneopgaver – uddannelse, forskning, for-
midling og rådgivning – samt til generel administration og drift. De fire kerneopgaver 
tegnede sig for ca. 83 pct. af universiteternes samlede udgifter i 2008, mens admini-
stration og drift udgjorde dermed 17 pct. af de samlede udgifter, jf. figur 3.21. 
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Figur 3.21 
Omkostninger opdelt på de fire kerneopgaver samt generel administration og drift, 2008-priser 
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Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulteters/institutters regnskabstal og opgørelser i regnskabsåret 2008 

samt en aktivitetskortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på de 11 enheder. 
Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes finansiering og organise-

ring, 2009. 
 
I det følgende belyses udgifterne til de fire kerneopgaver nærmere. Inden for de fire 
kerneopgaver skelnes mellem kerneopgaver og opgaver i tilknytning til kerneopga-
verne. De fire aktivitetstyper kan udfoldes yderligere med en nærmere definition af 
de enkelte aktiviteter i de fire overordnede kategorier, jf. figur 3.22a, 3.22b, 3.23a og 
3.23b. 
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Figur 3.22a Figur 3.22b 
Omkostninger til uddannelse, opdelt på 
aktiviteter, 2008-priser 

Omkostninger til forskning, opdelt på  
aktiviteter, 2008-priser 
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Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder. Aktiviteterne kan inddeles i 
formålsopgaver (markeret med blåt) og 
opgaver i tilknytning til formålsopgaver 
(markeret med rødt). 

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 

 
Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder. Aktiviteterne kan inddeles i 
formålsopgaver (markeret med blåt) og 
opgaver i tilknytning til formålsopgaver 
(markeret med rødt). 

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 
Omkostninger til ’uddannelse’ dækker blandt andet over aktiviteter som heltidsud-
dannelse, heltidsuddannelsesadministration, uddannelsesudvikling og operationel hel-
tidsuddannelsessupport. Størstedelen af udgifterne til uddannelse udgøres af udgifter 
til heltidsuddannelse (55 pct.). Administration i tilknytning til heltidsuddannelse ud-
gør den næststørste udgift (16 pct.), efterfulgt af operationel heltidsuddannelsessup-
port (15 pct.), jf. figur 3.22a. 
 
Udgifter til ’forskning’ udgøres af aktiviteter som blandt andet forskning, forsknings-
administration, operationel forskningsstøtte og forskeruddannelse. Kerneopgaven 
forskning udgør størstedelen af udgifterne, 62 pct., mens operationel forskningsstøt-
te tegner sig som den næststørste udgiftsdriver og udgør 19 pct. Også administration 
i tilknytning til forskning udgør en betydelig del af de samlede omkostninger til 
forskning (13 pct.), jf. figur 3.22b. 
 
Omkostninger til ’formidling’ og ’rådgivning’ udgjorde henholdsvis 32 pct. og 49 pct. 
i 2008, mens administration i tilknytning til de to opgaver udgjorde knap 20 pct. af de 
samlede omkostninger til disse to formål, jf. figur 3.23a. 
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Figur 3.23a Figur 3.23b 
Omkostninger til formidling og rådgivning, 
opdelt på aktiviteter, 2008-priser 

Omkostninger til administration og drift, 
opdelt på aktivitet, 2008-priser  
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Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder. Aktiviteterne kan inddeles i 
formålsopgaver (markeret med blåt) og 
opgaver i tilknytning til formålsopgaver 
(markeret med rødt).  

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 

 
Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder. 

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 
Modsat formålsopgaverne uddannelse, forskning, formidling og rådgivning må ad-
ministration og drift betegnes som en aktivitetstype, som ikke er en direkte kerneop-
gave for universiteterne. Denne type af aktivitet kan opdeles i administration & ledel-
se og servicefunktioner, hvor administration & ledelse dækker blandt andet over ak-
tiviteter som personale, IT og økonomi. Mens administration og ledelse udgør 74 
pct. af de samlede udgifter til administration og drift, udgør udgifterne til service-
funktioner 26 pct., jf. figur 3.23b.  
 
3.3.2 Ressourceanvendelse på formålsopgaver og ikke-formålsopgaver  
Universiteternes kerneopgaver kan inddeles i aktiviteter, som betegnes som formålsop-
gaver, og aktiviteter, som udføres i tilknytning til et af formålene. Formålsopgaver dækker 
over forskningsaktiviteter, uddannelsesaktiviteter, rådgivnings- og formidlingsaktivi-
teter og udføres af såvel det videnskabelige personale som det tekniskadministrative 
personale. Disse typer af aktiviteter udgør de blå søjler i ovenstående figur 3.22a, 
3.22b og 3.23a.  
 
Aktiviteter, som sker i tilknytning til et af formålene, er opgaver, som har en mere 
administrativ karakter, fordi de i højere grad end kerneopgaverne er kendetegnet ved 
mere gentagende, ensartede processer og den deraf følgende mulighed for effektivi-
sering gennem standardisering, it-understøttelse, centralisering mv. Hovedparten af 
disse aktiviteter udføres af det tekniskadministrative personale, mens det videnskabe-
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lige personale udfører en mindre del af disse aktiviteter. Disse typer af aktiviteter ud-
gør de røde søjler i ovenstående figur 3.22a, 3.22b og 3.23a. 
 
Forholdet mellem ressourceanvendelse på formålsopgaver og de tilknyttede ikke-
formålsopgaver varierer betydeligt på tværs af fakultetsenhederne i Universitetsanaly-
sen, jf. figur 3.24a, 3.24b, 3.25a.  
 

Figur 3.24a Figur 3.24b 
Omkostninger til opgaver i tilknytning til 
uddannelse i forhold til de samlede  
omkostninger anvendt på uddannelse  
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Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder. Forholdet er beregnet ved 
at dividere omkostninger til opgaver i til-
knytning til uddannelse (heltidsuddannel-
sesadministration og uddannelsesudvikling 
og administration) med de samlede udgif-
ter til uddannelse.  

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 

 
Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder. Forholdet er beregnet ved 
at dividere omkostninger til opgaver i til-
knytning til forskning (forskningsadmini-
stration og forskeruddannelsesadministra-
tion) med de samlede udgifter til forsk-
ning. 

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 
Forholdet mellem omkostninger til uddannelse og omkostninger til opgaver i til-
knytning til uddannelse varierer mellem 11 og 64 pct. For nogle fakulteter udgør op-
gaver i tilknytning til uddannelse således en betydelig mindre andel af de samlede 
omkostninger til uddannelse, mens de andre steder udgør mere end 50 pct. af de 
samlede omkostninger til uddannelse, jf. figur 3.24a. Det samme billede gør sig gæl-
dende i forhold til omkostninger til forskning og opgaver i tilknytning til forskning. 
Her er variationen mellem fakulteternes/institutternes ressourceforbrug dog er lave-
re, men stadig betydelig, og varierer således mellem 8 pct. og 36 pct., jf. figur 3.24b.  
 
Variationen i forholdet mellem omkostninger anvendt til formidling & rådgivning og 
opgaver i tilknytning hertil, er ligeledes markant, og der kan således identificeres et 
betydeligt spænd mellem den fokusenhed, hvor opgaver i tilknytning til kerneopga-
ven udgør den mindste andel af de samlede omkostninger til formidling og rådgiv-
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ning (12 pct.) og den fokusenhed, hvor opgaver i tilknytning til kerneopgaven udgør 
den største andel (146 pct.), jf. figur 3.25a.   
 
Der kan dermed identificeres forholdsvis forskellig praksis i ressourceanvendelsen de 
udvalgte enheder imellem i forhold til, hvor stor en andel af de samlede ressourcerne, 
der anvendes på formålsopgaver og opgaver i tilknytning til formålsopgaver. Under-
søgelsen viser, at variationen ikke kan forklares med strukturelle forhold som studen-
terproduktion eller graden af centralisering af administrationen. 
 

Figur 3.25a Figur 3.25b 
Omkostninger til opgaver i tilknytning til 
formidling & rådgivning i forhold til de 
samlede omkostninger anvendt på  
formidling og rådgivning 
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Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder. Forholdet er beregnet ved 
at dividere omkostninger til opgaver i til-
knytning til formidling og rådgivning 
(formidlingsadministration og administra-
tion ifm. rådgivning) med de samlede ud-
gifter til formidling og administration. 

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 

 
Anm.:  Beregningerne er baseret på de 11 fakulte-

ters/institutters regnskabstal og opgørelser 
i regnskabsåret 2008 samt en aktivitets-
kortlægning blandt VIP’ere og TAP’ere på 
de 11 enheder.  

Kilde:  McKinsey & Co., Analyse af universiteter-
nes og sektorforskningsinstitutionernes fi-
nansiering og organisering, 2009. 

 
Endelig kan der også identificeres et betydeligt spænd mellem de udvalgte fakulteter i 
forhold til det generelle administrationsniveau, som dækker over administration og 
ledelse samt servicefunktioner. Administrationsomkostningerne varierer således mel-
lem 12 og 23 pct. af de samlede omkostninger, jf. figur 3.25b.    
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4. Voksen- og efteruddannelse   

Voksen- og efteruddannelse (VEU) skal sikre en løbende opkvalificering af arbejds-
styrken, så efterspørgslen på arbejdsmarkedet imødekommes og bidrage til udviklin-
gen af velstanden for borgere, virksomheder og samfundet. VEU skal endvidere me-
re grundlæggende sikre, at alle borgere har de basale færdigheder til at tage del i sam-
fundslivet såsom at kunne læse og skrive. 
 
VEU-indsatsen er i Danmark et fælles ansvar for arbejdsmarkedets parter og det of-
fentlige. Det gælder både i forhold til at sikre udbud og efterspørgsel, men også fi-
nansiering. Det offentlige har en særlig forpligtelse over for de mest udsatte grupper 
på arbejdsmarkedet. 
 
Kapitlet viser, at der fortsat er en udfordring i at sikre finansiering og kvalificeret ef-
terspørgsel efter VEU. De vigtigste konklusioner er: 
 
• Siden 2007 er de samlede udgifter til offentlig voksen- og efteruddannelse steget 

med knap 35 pct. til 7,4 mia. kr. samlet i 2009. Udgiftsstigningen er størst på det 
erhvervsrettede område.  

• De stigende udgifter har sat den eksisterende finansieringsmodel under pres, og 
byrdefordelingen mellem arbejdsmarkedets parter og det offentlige i finansierin-
gen af den erhvervsrettede VEU har ændret sig væsentligt, idet det offentlige bæ-
rer en større del af de samlede omkostninger. 

• Vilkårene for at deltage i offentlig udbudt VEU er meget fordelagtige sammen-
lignet med privat VEU, og omkostningerne for den enkelte virksomhed ved del-
tagelse i VEU er begrænsede. Særligt i perioder med lav aktivitet på arbejdsmar-
kedet kan det føre til en overefterspørgsel. 

 
 
4.1 Indretningen af den offentlige VEU-indsats 
VEU er en samlebetegnelse for efteruddannelse for voksne i arbejdsstyrken og almen 
uddannelse for alle voksne. VEU er et supplement til ungdomsuddannelserne målret-
tet voksne og typisk tilrettelagt, så uddannelsen kan gennemføres samtidig med fuld-
tidsbeskæftigelse. VEU omfatter både efteruddannelse i offentligt og privat regi. I 
dette kapitel vil der primært være fokus på den offentlige udbudte VEU-indsats. Den 
private VEU-indsats beskrives kort. 
 
4.1.1 Formålet med en offentlig VEU-indsats 
Målet med VEU er at øge den samlede velstand og velfærd for den enkelte borger, 
virksomhederne og samfundet. Personer med kompetencegivende uddannelser har 
typisk større livsindkomst end ufaglærte. Virksomheder med uddannet arbejdskraft 
har en højere produktivitet. Og lande, der har investeret meget i uddannelse, har ty-
pisk en relativ høj velstand.  
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Den teknologiske udvikling og globaliseringen indebærer, at efterspørgslen efter ar-
bejdskraft med lavt kompetenceniveau mindskes, mens der sker en stigning i efter-
spørgslen efter personer med kompetencegivende uddannelser. Det kommer til ud-
tryk ved, at de job, der oprettes, oftest kræver andre og mere komplekse kompeten-
cer, end de job, der forsvinder. Danmarks konkurrenceevne er derfor afhængig af en 
kvalificeret arbejdsstyrke, hvor kompetencerne løbende tilpasses virksomhedernes 
efterspørgsel. 
 
Tilgangen af unge med kompetencegivende uddannelse i arbejdsstyrken kan ikke ale-
ne løse denne udfordring. Det stiller krav om et velfungerende VEU-system, der kan 
understøtte en løbende kompetenceudvikling af hele arbejdsstyrken. Det gælder ikke 
mindst udsatte grupper på arbejdsmarkedet, fx læse- og skrivesvage, herunder også 
indvandrere og efterkommere. 
 
For den enkelte virksomhed eller person kan VEU betragtes som en investering, 
hvor omkostningerne ved at deltage i VEU skal kunne dækkes af et senere forventet 
afkast i form af øget produktivitet i virksomheden eller højere løn for den enkelte. 
Tilsvarende skal det offentliges engagement i VEU ses i sammenhæng med de posi-
tive samfundsøkonomiske effekter, som VEU-indsatsen forventes at have.  
 
Som udgangspunkt skal den offentlige investering i VEU modsvares af et tilsvarende 
samfundsøkonomisk afkast. Et sådant afkast kan opgøres som de samlede velstands-
effekter for borgere og virksomheder, men dertil kommer positive sideeffekter så-
som spredning af viden og negative sideeffekter som fx forvridningstab ved skattefi-
nansiering. Derudover tjener VEU mere velfærdsmæssige formål, hvor der ikke kan 
forventes et direkte afkast. I disse tilfælde vil der ikke nødvendigvis være balance 
mellem de offentlige omkostninger og de samfundsøkonomiske gevinster. 
 
I Danmark har det offentlige historisk set spillet en væsentlig rolle i udbuddet og fi-
nansieringen af VEU. Den offentliges primære opgave er at sikre udbuddet af ud-
dannelser ved at yde driftstilskud til uddannelsesinstitutionerne. Herudover yder sta-
ten støtte i form af uddannelsesstøtte på almene og videregående kurser og bidrag til 
finansieringen af løntabsgodtgørelse på erhvervsrettede kurser.    
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i marts 2006 enige om en fælles aftale på 
VEU-området. Aftalen indeholder blandt andet følgende målsætninger: 
 
• Arbejdsstyrkens kompetencer skal løftes, herunder skal det sikres, at alle på ar-

bejdsmarkedet har grundlæggende færdigheder. 
• Det offentliges opgave har en særlig forpligtelse i forhold til de mest udsatte 

grupper, fx læse-, skrive- og regnesvage voksne og tosprogede. 
• Udbuddet af VEU skal være målrettet og fleksibelt i forhold til virksomhedernes 

og den enkeltes behov. 
• De styrings- og finansieringsmæssige rammer skal understøtte større aktivitet.  
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Trepartsaftalens målsætninger er senere udmøntet dels i Velfærdsaftalen fra juni 
2006, dels i aftalen om udmøntningen af globaliseringspuljen fra november 2006 og 
opfølgningerne herpå. Begge aftaler indeholder en række initiativer på VEU-
området, herunder særlige indsatser for udsatte grupper. Der blev endvidere i for-
bindelse med aftale om udmøntning af globaliseringspuljen afsat en midlertidig pulje 
på 1 mia. kr. til finansiering af øget aktivitet på erhvervsrettet VEU frem til 2012 
(VEU-puljen).  
 
I forlængelse af velfærds- og globaliseringsaftalerne er der oprettet kompetencefonde 
på det private arbejdsmarked i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2007. 
Oprettelse af fondene skal sikre en større medfinansiering af efteruddannelse fra ar-
bejdsgiverne. Oprettelsen var desuden en betingelse for udmøntning af VEU-puljen.  
 
Som led i kvalitetsreformen er der desuden indgået aftaler mellem KL, DR og ar-
bejdsmarkedets parter om opkvalificering af ansatte i kommuner og regioner, herun-
der en aftale om mulighed for opkvalificering af 15.000 ufaglærte i perioden 2008-
2015. 
 
4.1.2 Det offentlige VEU-system 
Det offentlige udbud af VEU omfatter uddannelse på alle niveauer og inden for en 
række forskellige fagområder. Der skelnes overordnet mellem tre typer af VEU:  
  
• Almen VEU, som omfatter forberedende voksenundervisning (FVU), almen 

voksenuddannelse (AVU), Hf-enkeltfag og danskuddannelse for voksne udlæn-
dinge. 

• Erhvervsrettet VEU, som vedrører arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), voksener-
hvervsuddannelse (VEUD), grundlæggende voksenuddannelse (GVU) og åben 
uddannelse/enkeltfag på erhvervsuddannelsesniveau. 

• Videregående VEU, som er videregående voksenuddannelse (VVU), diplomud-
dannelser, masteruddannelser, anden åben uddannelse på videregående niveau 
samt deltidsuddannelse på universiteterne. 

 
Helt overordnet følger strukturen for VEU-systemet strukturen for det ordinære ud-
dannelsessystem, jf. figur 4.1. 
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Figur 4.1  
Oversigt over uddannelsesordningerne 
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Anm.: Figuren viser alene niveaumæssig placering; ikke aktivitetsomfang. 
 
Almen VEU svarer til uddannelse på grundskole eller gymnasialt niveau samt dansk 
for voksne udlændinge, jf. figur 4.1 og tabel 4.1. Formålet med almen VEU er at for-
bedre deltagernes grundlæggende kompetencer, så deltagernes er i stand til at deltage 
i samfundet, videreuddanne sig og indgå på arbejdsmarkedet. Målet er således ikke 
kun at styrke de direkte arbejdsmarkedsrettede kompetencer, men bl.a. også at sikre, 
at alle voksne er i stand til at læse og regne. Almen VEU omfatter kurser på grund-
skole og gymnasieniveau. Målgruppen for almen VEU er voksne, der ikke har opnået 
de grundlæggende kompetencer, der er nødvendige i uddannelsessystemet, på ar-
bejdsmarkedet og i samfundet, herunder voksne udlændinge.  
 
Erhvervsrettet VEU svarer til niveauet til og med erhvervsuddannelser i det ordinære 
uddannelsessystem. Kurserne er direkte målrettet de kompetencer, der efterspørges 
på arbejdsmarkedet. Målet er at styrke deltagernes beskæftigelsesmuligheder. Er-
hvervsrettet VEU omfatter et bredt spektrum af fagområder, og udbuddet spænder 
fra korte kurser af en dags varighed til længere forløb. Som udgangspunkt er mål-
gruppen voksne, der har uddannelsesmæssige kvalifikationer minimum på grundud-
dannelsesniveau og oftest også relevant beskæftigelsesmæssig erfaring. På de kortere 
AMU-kurser har ca. halvdelen af deltagerne en erhvervsuddannelse i forvejen. 
  
Videregående VEU svarer til uddannelse på videregående niveau i det ordinære ud-
dannelsessystem og omfatter blandt andet enkeltfagskurser på videregående uddan-
nelser under åben uddannelse og længere sammenhængende forløb, fx diplom- og 
masteruddannelser. Målgruppen er personer, der har en adgangsgivende uddannelse 
og som oftest to til fem års relevant erhvervserfaring. 
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Tabel 4.1 
Offentlig udbudt voksen- og efteruddannelse (VEU) 

 
 

 Formål Indhold  Typer  

Udgifter 
(2009) 
Mia. kr. 

Års-
elever 
(2009) 

 

 Almen  Styrke de generelle 
kompetencer og 
forudsætninger for 
at fungere på  
arbejdsmarkedet 
og i samfundet.  
 
Kvalificere til  
videre uddannelse. 
 

Undervisning i  
enkelt fag på 
grundskole og 
gymnasielt niveau.  
 
Danskuddannelse 
af voksne udlæn-
dinge.  

Forberedende -
voksenuddannelse 
 
Almen voksen-
uddannelse 
 
HF-enkeltfag 

1,8  
 

17.295  

 Erhvervs-
rettet  

Styrke de  
arbejdsmarkeds-
rettede kompeten-
cer og den enkeltes 
forudsætning for at 
opnå eller bevare 
varig beskæftigel-
se.  
 
Kvalificere til  
Videreuddannelse. 

Kortere kurser, der 
giver kvalifikatio-
ner ofte målrettet 
specifikke jobfunk-
tioner. 
 
Længere forløb 
eller enkeltfag med 
et bredere  
erhvervsrettet  
sigte. 

Arbejdsmarkeds-
uddannelse (AMU) 
 
Erhvervsuddannel-
se for voksne 
 
Grunduddannelse 
for voksne 
 
Åben uddannelse i 
enkeltfag på er-
hvervsuddannel-
serne 

3,7  
 

15.092  

 Videre-
gående  

Styrke de ar-
bejdsmarkedsret-
tede kompetencer 
på et videregående 
niveau og den  
enkeltes forudsæt-
ning for at opnå 
eller bevare varig 
beskæftigelse. 

Længere forløb, 
der giver kvalifika-
tioner på videregå-
ende niveau.  
 
Akademi-, diplom- 
og masteruddan-
nelser, samt en-
keltfag og deltids-
studier under uni-
versiteterne. 

Videregående vok-
senuddannelse 
 
Diplomuddannelse 
 
Masteruddannelse 
 
Åben uddannelse 
og deltidsuddan-
nelse på videregå-
ende niveau 

1,9  
 

17.229  

  
Anm.:  Udgifterne er anført i 2010-pl.  
Kilde:  Trepartsudvalget kortlægning 2006 og Undervisningsministeriet. 
 

 

 
4.1.3 Finansiering af offentlig udbudt VEU 
Omkostninger til det offentlige udbud af VEU finansieres dels af staten og dels af 
brugerne, dvs. borgere og virksomheder.  
 
Driftsudgifter 
Driftsudgifterne til VEU finansieres via offentlige driftsstilskud og deltagerbetaling. 
Deltagerbetalingen skal både bidrage til finansieringen af driftsudgifterne og til at 
kvalificere efterspørgslen. Princippet for deltagerbetalingen er, at egenbetalingen gra-
dueres, så deltagerfinansieringen er lavest på almen VEU, lidt højere på de erhvervs-
rettede arbejdsmarkedsorienterede kurser og igen lidt højere på de videregående kur-
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ser, jf. tabel 4.2. Baggrunden er, at den offentlige forpligtelse er størst i forhold til at 
sikre arbejdsstyrkens grundlæggende kompetencer.  
 
Det er undervisningsministeren, der fastsætter deltagerbetalingen for almen og visse 
dele af erhvervsrettet VEU, mens deltagerbetalingen på enkeltfag fra erhvervsuddan-
nelser udbudt under åben uddannelse uden for en fælles kompetencebeskrivelse kan 
fastsættes frit af udbyderinstitutionen. Tilsvarende er der fri fastsættelse af deltager-
betalingen på enkeltfag fra videregående uddannelser inklusive VVU, diplomuddan-
nelse og masteruddannelse.  
 
Godtgørelse 
Godtgørelsesudgifterne for videregående VEU afholdes af staten i form af Statens 
Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Godtgørelsesudgifterne for almen VEU afholdes af 
staten i form af SVU eller Statens Uddannelsesstøtte, jf. tabel 4.2.  
 
På det erhvervsrettede område bidrager arbejdsgiverne til finansieringen af VEU-
godtgørelsen i form af AER-bidraget (Arbejdsgivernes Elevrefusion). AER-bidraget 
er en fast sats pr. fuldtidsansat, som alle offentlige og private arbejdsgivere skal ind-
betale. Bidraget udgør 530 kr. pr. fuldtidsansat. Virksomhedens AER-bidrag er ens, 
uanset stort et forbrug af VEU virksomheden har, og hvor meget løntabsgodtgørelse 
virksomheden hjemtager. 
 
Såfremt udgifterne til VEU-godtgørelsen overstiger AER-bidraget, afholder staten de 
resterende udgifter. Arbejdsgivernes AER-bidrag er ikke pl-reguleret siden 2001. 
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Tabel 4.2 
Finansiering af VEU 

 
  Driftsomkostninger Godtgørelse  

 Almen voksenuddannelse Statslig taxameterfinansie-
ring og i mindre grad del-
tagerbetaling (2 pct.).  
 
Omkostningerne er afhæn-
gige af aktiviteten.  
 

SVU/SU 
 
Finansieres af staten 
 

 

 Erhvervsrettet voksenuddannelse Statslig taxameterfinansie-
ring og deltagerbetaling 
(15 pct.). 
 
Finansieres inden for fast 
ramme på finansloven. 

VEU-godtgørelse 
 
Finansieres af AER-bidrag 
og af staten.  I 2009 ud-
gjorde den statslige  
finansiering 37 pct. 
 

 

 Videregående voksenuddannelse Statslig taxameterfinansie-
ring og deltagerbetaling 
(70 pct.). 
 
Omkostningerne er afhæn-
gige af aktiviteten. 

SVU 
 
Finansieres af staten 

 

   

 
4.1.4 Vilkår for deltagelse i offentlig VEU 
Alle i arbejdsstyrken – både beskæftigede og ledige – har som udgangspunkt ret til at 
deltage i offentlig udbudt VEU, hvis de opfylder adgangskriterierne på de enkelte 
VEU-typer. Der er ingen begrænsninger i forhold til fx alder eller uddannelsesniveau. 
 
Adgang til løntabsgodtgørelse  
Deltagere i offentligt udbudte voksen- og efteruddannelser har på alle niveauer mu-
lighed for at få offentlig godtgørelse som led i uddannelsen under nærmere fastsatte 
vilkår (uddannelsesniveau, beskæftigelseskrav mv.) enten i form af Statens voksen-
uddannelsesstøtte (SVU) eller VEU-godtgørelse. Begge ydelser udgør højeste dag-
pengesats. En betingelse for at modtage godtgørelse er, at undervisningen foregår i 
arbejdstiden. Godtgørelsen udbetales enten til deltageren i stedet for løn, eller til ar-
bejdsgiveren, hvis der udbetales almindelig løn ved efteruddannelse.  
 
Det er ikke alle deltagere på VEU, der er berettigede til godtgørelse. På erhvervsret-
tet VEU udløser ca. 70 pct. af aktiviteten VEU-godtgørelse, mens under 10 pct. af 
aktiviteten på almen VEU med undtagelse af forberedende voksenundervisning 
(FVU), udløser SVU. På videregående VEU udløser under 20 pct. af aktiviteten 
SVU.  
 
For mange arbejdsgivere betyder de fordelagtige godtgørelsesregler, at omkostningen 
ved at sende medarbejdere på VEU er beskeden, idet en stor del af lønudgiften dæk-
kes af godtgørelse.  
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Forsikrede ledige har ret til seks ugers selvvalgt uddannelse inden for VEU-området. 
Ligesom beskæftigede, er ledige i denne periode berettigede til en ydelse svarende til 
højeste dagpengesats. Det betyder, at ledige, der ikke er på højeste dagpengesats, sti-
ger i ydelse i den periode, de deltager i VEU. For visse ledige er der således en øko-
nomisk tilskyndelse til deltagelse i VEU. I perioden, hvor den ledige deltager i VEU, 
står vedkommende ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 
Deltagerbetaling 
Med ganske få undtagelser er der deltagerbetaling ved deltagelse i VEU, men som 
nævnt oven for, er der stor forskel på deltagerbetalingsandelen på forskellige VEU-
typer. Samlet set dækker deltagerbetalingen 20 pct. af driftsudgifterne på offentlig 
VEU, dækkende over et spænd fra 0 pct. på forberedende voksenundervisning og op 
til 70 pct. på videregående uddannelser, jf. tabel 4.2. På det erhvervsrettede område er 
deltagerbetalingen i gennemsnit 15 pct.  
 
Samlet set er der meget gunstige vilkår for både arbejdsgiverne og for ledige til at del-
tage i offentligt udbudt VEU, da der både ydes tilskud til kursusudgifterne samt 
godtgørelse for lønudgifter. Det skal ses i sammenhæng med, at arbejdsgiverne fi-
nansierer de fulde kursus- og lønudgifter ved deltagelse i privat udbudt VEU, jf. boks 
4.1 nedenfor.   
 
4.1.5 Styring af VEU-området 
Hovedansvaret for VEU-indsatsen ligger hos staten, men styringen af indhold og 
udbud af uddannelserne sker i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Dette 
gælder i særlig grad for erhvervsrettet VEU. De ansvarlige ministre fastsætter de 
overordnede regler på området, herunder regler for fastsættelsen af takster. 
 
For de enkelte VEU-typer er der tilknyttet rådgivende organer, der rådgiver de an-
svarlige ministre om forhold og emner, der vedrører voksen- og efteruddannelserne.  
 
Styring af udbud og indhold 
Det grundlæggende princip for styringen af udbuddet af VEU er, at uddannelserne 
skal have en uddannelses- og/eller beskæftigelsesmæssig relevans. Derudover er der 
et hensyn til geografisk nærhed. 
 
Mål for og indholdet af uddannelserne fastsættes for almen og videregående VEU, 
samt visseerhvervsuddannelser, ligesom i det ordinære uddannelsessystem i bekendt-
gørelser enten af undervisnings- eller videnskabsministeren.  
 
På det erhvervsrettede område er en stor del af ansvaret for fastsættelsen af uddan-
nelsesmål og udbuddet af uddannelser lagt ud til brugerne, dvs. til arbejdsgiverne og 
lønmodtagerorganisationer i form af efteruddannelsesudvalg, der er organiseret efter 
brancher. Det skal sikre, at udbuddet løbende tilpasses behovene i de enkelte bran-
cher. 
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Udbyderne af offentlig VEU vil som regel være selvejende uddannelsesinstitutioner.  
 
Styring af aktiviteter og udgifter på VEU-området 
 
Styring af det almene og videregående område 
Både det almene og videregående område er taxameterstyret uden loft på udgifterne, 
hvor hovedparten af det statslige tilskud gives som et fastsat taxameterbeløb pr. elev, 
og hvor beløbet afhænger af, hvilket uddannelsestilbud eleverne anvender. De of-
fentlige driftsudgifter følger derfor stort set aktiviteten. Det samme gør sig gældende 
for udgifterne til godtgørelse. Der er frit optag på begge VEU-områder. Det betyder, 
at der i princippet ikke er begrænsning på, hvor meget uddannelsesaktiviteten kan 
udvides, hvis efterspørgslen stiger.  
 
Styringsmulighederne er derfor begrænsede på det almene og på det videregående 
område. Styringen af aktivitet og udgifter på det almene og videregående område kan 
primært ske gennem regulering af deltagerbetalingsandelen og satserne for godtgørel-
se, der kan medvirke til at påvirke efterspørgslen. En anden måde at påvirke aktivite-
ten er ved at ændre vilkårene for udbyderne gennem regulering af uddannelsestaxa-
metrene. 
 
Baggrunden for taxametermodellen er, at aktiviteten på området hidtil har været rela-
tivt stabil og ikke lige så følsom i forhold til konjunkturudsving som det erhvervsret-
tede område. Den øgede aktivitet, der har præget VEU-området som helhed de sene-
ste par år, har dog også omfattet det almene og videregående område om end i min-
dre grad end det erhvervsrettede område.  
 
Styring af det erhvervsrettede område 
Styringsmodellen på det erhvervsrettede område adskiller sig fra de to andre områ-
der. Området er ligesom det almene og videregående område taxameterstyret, men til 
forskel fra de to andre områder er der fastsat et udgiftsloft på finansloven i form af 
EVE-rammen. Det betyder, at både driftsudgifter og udgifter til godtgørelse som ud-
gangspunkt skal holdes inden for en på forhånd fastsat ramme. Rammestyringen på 
området skyldes, at der er store skift i efterspørgslen, fx som følge af konjunkturud-
sving, der gør det vanskeligt at styre udgiftsudviklingen.  
 
Det høje aktivitetsniveau i 2008 og 2009 – jf. afsnit 4.3 nedenfor – har sat den nuvæ-
rende styringsmodel under pres, hvor det ikke har været muligt at holde udgifterne til 
erhvervsrettet VEU inden for den fastsatte ramme. Derfor har det været nødvendigt 
at fremrykke udmøntningen af VEU-puljen på 1 mia. kr., der oprindeligt var afsat til 
at dække øget aktivitet frem til 2012. For så vidt angår finansiering af godtgørelsen 
har den nuværende model, hvor staten finansierer udgiften til VEU-godtgørelsen, i 
det omfang AER-bidraget ikke dækker, betydet, at de offentlige udgifter til VEU-
godtgørelsen markant har oversteget det budgetterede.  
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Tidligere blev udgifterne til forsikrede lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse 
afholdt under samme ramme som erhvervsrettet VEU, hvilket gjorde rammestyrin-
gen endnu mere følsom i forhold til konjunkturudsving. I forbindelse med finanslo-
ven for 2009 blev ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse flyttet fra Under-
visningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Samtidig blev udgifterne hertil lov-
bundne. Overflytning trådte i kraft pr. 1. august 2009. Den aktuelt stigende ledighed 
har derfor ikke lagt yderligere pres på EVE-rammen. 
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Boks 4.1 
Privat voksen- og efteruddannelse 
 
Privat udbudt voksen- og efteruddannelse (VEU) er den del af de samlede VEU-aktiviteter, der varetages af 
private udbydere, dvs. privat udbudte og finansierede aktiviteter. Privat udbudt VEU er generelt ikke formelt 
kompetencegivende til videre uddannelse, og der er ikke fælles regler for kvalitetssikring og dokumentation 
af uddannelsernes indhold.  
 
Da der ikke foretages en central registrering af det private VEU-udbud, er der begrænset adgang til informa-
tioner om aktiviteter, udgifter, udbydere, priser og deltagere. Viden bygger på spørgeskemaundersøgelse 
foretaget i 2005 blandt private udbydere af VEU. 
 
Udbud og udbydere 
Privat VEU dækker lige som offentlig VEU et bredt spektrum af fagområder, men der er imidlertid nogle om-
råder der dominerer. Kurser og uddannelse inden for ledelse, organisation, kommunikation og personlig 
udvikling tegner sig for en væsentlig del af udbuddet, hvor næsten halvdelen af alle udbydere har aktiviteter 
inden for disse områder. Meget få udbydere afholder kurser inden for det fagligt-tekniske område.  
 
Det skønnes, at der er omkring 5.000 private udbydere, hvoraf de fleste er små kommercielle kursusvirk-
somheder, dvs. virksomheder, der alene har til formål at tjene på at udbyde privat VEU. 
 
Aktivitet og udgifter 
Det er vanskeligt præcist at opgøre omfanget af den private VEU-aktivitet, da der ikke er centrale registre-
ringer af deltagere og udgifter til privat VEU. I 2004 var der ca. 33.100-43.600 årselever på privat VEU. Til 
sammenligning var der i 2004 54.000 årselever på offentlig udbudt VEU. Virksomhedernes udgifter til privat 
VEU blev samme år anslået til ca. 5 mia. kr. dog med en vis usikkerhed.  
 
Brugere 
Større private virksomheder og offentlige institutioner er de største kunder, mens også privatpersoner er en 
væsentlig kundetype hos en del private udbydere. Fem ud af seks private kursusudbydere har private virk-
somheder som kunder, og omkring hver anden privat udbyder har kommuner, amter og staten som kunder. 
 
Deltagerne på de privat udbudte kurser er generelt karakteriseret ved at være relativt højtuddannede. Hen-
ved 2/3-dele af udbyderne vurderer, at deres typiske kursist har en mellemlang eller en lang videregående 
uddannelse.  
 
Omkostninger 
Prisen for en privat udbudt kursusdag varierer betydeligt fra omkring få hundrede kroner og helt op til om-
kring 16.000 kr. afhængigt af udbydertype, kursusindhold, kursustype mv. Den gennemsnitlige pris er ca. 
2.500 kr. pr. kursusdag (eksklusiv overnatning).  
 
Finansiering 
Der er med få undtagelser ikke offentlig medfinansiering af privat VEU.  
 
Kompetencefonde 
Arbejdsmarkedets parter har oprettet kompetenceudviklingsfonde i forbindelse med overenskomsterne på 
det private område i 2007. Fondene har til formål at yde støtte til medarbejderes deltagelse i selvvalgt ud-
dannelse. Fondene finansieres af et arbejdsgiverbidrag.  
 
Arbejdsgiverne betaler et bidrag årligt på mellem 400-520 kr. pr. medarbejder. Det svarer til, at der indbeta-
les 250-300 mio. kr. årligt. 
 
Udbetaling fra fondene er åbnet pr. 1. januar 2009. Der indtil videre ingen opgørelser over, hvor meget der 
er udbetalt fra fondene. 
 
Der er oprettet tilsvarende fonde på det offentlige område i 2008. 

 
Kilde:  Livslang opkvalificering og uddannelse på arbejdsmarkedet, Trepartsudvalget 2006. 
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4.2 Aktivitets- og udgiftsudviklingen på det offentlige VEU-område 
 
4.2.1 Udviklingen i udgifter og aktivitet  
De samlede udgifter til offentlig VEU er steget markant fra 5,5 mia. kr. i 2007 til 7,4 
mia. kr. i 2009, jf. figur 4.2a. Det er en realvækst på 35 pct. over to år. 
  

Figur 4.2a Figur 4.2b 
Udgifter til VEU 2001-2009 Udgifter til erhvervsrettet VEU 2001-2009  
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Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 
 2009. 

  
Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 

2009. 
   
Af udgiftsstigningen på 1,9 mia. kr. kan 1,2 mia. kr. henføres til det erhvervsrettede 
område. Her er sket en stigning i de samlede udgifter på knap 50 pct. fra 2,5 mia. kr. i 
2007 til 3,7 mia. kr. 2009, jf. figur 4.2b. Både absolut og relativt er udgifterne til er-
hvervsrettet VEU steget mest. Den markante stigning i udgifterne til det erhvervsret-
tede område skal også ses i sammenhæng med, at overflytningen af lediges ret til seks 
ugers selvvalgt uddannelse pr. 1. august 2009 har en skabt plads inden for rammen til 
yderligere aktivitet. Forbruget i de sidste fem måneder af 2009 på til seks ugers selv-
valgt uddannelse på har været på 0,3 mia. kr. Hvis seks ugers selvvalg ikke var blevet 
overflyttet til Beskæftigelsesministeriet, ville udgifterne til erhvervsrettet VEU derfor 
være steget endnu mere eller have fortrængt efteruddannelse af beskæftigede.  
 
På det almene og på det videregående område har der været en stigning i udgifterne 
på 0,3 mia. kr. på begge områder siden 2007.  
 
Der er tre primære årsager til den markante stigning i de samlede udgifter til offentlig 
VEU:   
• Aktiviteten på erhvervsrettet VEU er steget siden 2007, jf. figur 4.3a. Erhvervsret-

tet VEU har således udgjort en stigende andel af den samlede VEU-aktivitet. Da 
erhvervsrettet VEU er væsentligt dyrere end almen og videregående VEU-
aktiviteter, har det øget de samlede udgifter. 

• Rammevilkårene for udbud af VEU er blevet forbedret, fx i form af mere flek-
sible regler og takstforhøjelser på AMU-området, hvilket har påvirket udbuddet 
af og udgifterne til erhvervsrettet VEU. 
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• Den samlede aktivitet var relativ stabil frem til 2008, men fra 2008 til 2009 steg 
det samlede antal årselever med 18 pct., jf. figur 4.3b. Det skyldes især en øget ef-
terspørgsel blandt virksomhederne efter efteruddannelse fra 2008 til 2009. Den 
øgede efterspørgsel hænger tæt sammen med den finansielle krise og den heraf 
følgende opbremsning af aktiviteten i virksomhederne. På almen VEU skal akti-
vitetsstigningen ses i sammenhæng med den stigende ledighed blandt 18-30-
årige. 

 
Figur 4.3a Figur 4.3b 
Udvikling i aktivitet erhvervsrettet VEU i 
2006-2009 

Udvikling i aktivitet 2006-2009 
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Kilde:  Undervisningsministeriet.  
  

Kilde:  Undervisningsministeriet. 

  
Stigningen i udgifterne til erhvervsrettet VEU har betydet, at udgifterne hertil på 3,5 
mia. kr. i 2009 næsten udgør halvdelen af de samlede udgifter, jf. tabel 4.3.  
 
De samlede driftsomkostningerne og udgifter til godtgørelse udgjorde hhv. 5,1 mia. 
kr. og 2,3 mia. kr. i 2009.  
 

Tabel 4.3 
Udgifter til VEU i 2009  

 
  Drift Godtgørelse I alt  
 Mia. kr. (2010-pl) Driftstilskud Deltagerbetaling Statslig AER-bidrag   

 Almen  1,5 0,0 0,2 - 1,8  
 Erhvervsrettet 1,7 0,3 0,6 1,1 3,7  
 Videregående 0,5 1,1 0,3 - 1,9  
 I alt  3,7 1,4 1,2 1,1 7,2  
 I alt  5,1 2,3 7,2  
  

Anm.:  På grund af afrundinger summer beløb ikke til totalerne. Deltagerbetalingen er estimater, da de endeli-
ge opgørelser af deltagerbetalingen for 2009 endnu ikke foreligger. 

 

 

 
4.2.2 Finansiering af de enkelte VEU-typer 
Af de samlede udgifter på 7,4 mia. kr. til offentlige VEU-aktiviteter i 2009 afholder 
staten i alt 4,9 mia. kr., fordelt med 3,7 mia. kr. af driftsomkostningerne og 1,2 mia. 
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kr. af godtgørelserne, jf. tabel 4.3. Det offentlige finansierer således 66 pct. af de sam-
lede udgifter.  
 
Der er imidlertid forskel på andelen af offentlig finansiering for de enkelte VEU-
typer. Det beror på de forskellige finansieringsmodeller.  
 
Både hvad angår almen og videregående VEU har den offentlige andel af finansie-
ringsandel været stabil i takt med stigningen i aktiviteten de seneste to år. For almen 
VEU var den offentlige finansiering på 98 pct., jf. figur 4.4a. Finansieringen af videre-
gående VEU afspejler principperne om den graduerede deltagerbetaling. De offentli-
ge udgifter til driftstilskud og SVU udgjorde 43 pct. af de samlede udgifter, jf. figur 
4.4b. 
 

Figur 4.4a Figur 4.4b 
Finansiering almen VEU, 2009  Finansiering videregående VEU, 2009  

Deltagerbetaling 
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Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 

2009. Deltagerbetaling er estimeret. 

  
Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 

2009. Deltagerbetaling er estimeret. 

 
På erhvervsrettet VEU er det offentliges andel af de samlede udgifter derimod steget 
markant dels som følge af det øgede aktivitetsniveau, dels som følge af takstforhøjel-
ser på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) i 2008 og 2009. Af det samlede forbrug 
på 3,7 mia. kr. til erhvervsrettet VEU i 2009 udgjorde den offentlige finansiering i 
form af driftstilskud 1,7 mia. kr. og medfinansiering af VEU-godtgørelse 0,6 mia. kr., 
svarende til hhv. 85 pct. af driftsudgifterne og 37 pct. af godtgørelserne i 2009, jf. figur 
4.5b.  
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Figur 4.5a Figur 4.5b 
Offentlig finansiering af godtgørelsen til 
erhvervsrettet VEU 2005-2009 

Offentlig andel af finansiering af godt-
gørelsen til erhvervsrettet VEU 2005-2009 
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Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 
2009. 

 

 
Kilde:  Undervisningsministeriet – VEU-regnskab 
 2009. 

 
Stigningen i aktiviteten siden 2007 har således betydet, at byrdefordelingen mellem 
staten og arbejdsmarkedets parter er blevet forskudt, således at det offentlige bærer 
en væsentlig større del af udgifterne på det erhvervsrettede område. Det skyldes, at 
udgifterne til VEU-godtgørelse ikke længere balancerer med indtægten fra arbejdsgi-
vernes AER-bidrag. AER-bidraget ved det nuværende aktivitetsniveau langt fra dæk-
ke udgifterne til VEU-godtgørelse som oprindeligt forudsat.  
 
I forbindelse med trepartsaftalen fra 2006 blev det aftalt, at VEU-godtgørelsen som 
led i en ny styringsmodel skulle afkobles, således at staten ikke længere skulle bære 
finansieringsansvaret på marginen, hvis udgifterne ikke kunne holdes inden for de 
eksisterende rammer.  Det ville i givet fald betyde, at arbejdsgiverne skulle bære hele 
udgiften til VEU-godtgørelse. Ved den seneste drøftelse i efteråret 2009 blev det be-
sluttet at udskyde drøftelser om ændring af finansieringsmodellen til efter 2011. 
 
De betydelige offentlige udgifter til erhvervsrettet VEU skal ses i sammenhæng med, 
at en undersøgelse fra AKF peger på, at det har klare positive effekter i form af øget 
beskæftigelse for den enkelte medarbejder, men at der kun er begrænsede positive 
effekter af erhvervsrettet VEU ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, jf. boks 4.2. 
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Boks 4.2 
Effektmåling af VEU på individ og samfundsniveau 

 
Metoder 
 Individeffekterne måles som effekt af VEU-deltagelse på: 
• timelønnen 
• efterfølgende beskæftigelse 
• yderligere uddannelse i det ordinære system. 
 
Samfundseffekter måles som de samfundsøkonomiske nettogevinster, dvs. forskellen mellem ge-
vinst (stigning i løn som følge af højere timeløn/beskæftigelse) og omkostninger (driftsudgifter og 
overførselsudgifter). Der tages i analysen højde for forvridningstab ved skattefinansiering af uddan-
nelse og overførsler.  
 
Resultater 
 
Almen VEU: På individniveau er timeløn og beskæftigelseseffekter negative. Det kan forklares ved, at 
uddannelseseffekterne på individniveau er tilsvarende positive. Hvis en deltager på almen VEU efter-
følgende fortsætter med at tage en uddannelse i det ordinære system, vil det have en negativ effekt 
på timeløn (pga. overgang til SU) og en negativ effekt på beskæftigelsen. De samfundsøkonomiske 
effekter er som følge heraf tilsvarende negative. Det skal bemærkes, at analysen af nettogevinsterne er 
behæftet med en betydelig usikkerhed idet gruppen af ufaglærte, som giver de mest positive effekter er 
stærkt underrepræsenteret i den anvendte stikprøve.    
 
Erhvervsrettet VEU: Der er ingen effekt på timelønnen som følge af erhvevrsrettet VEU, men til gen-
gæld er der en svagt positiv beskæftigelseseffekt med en stigning op til 4 pct. efter deltagelse i er-
hvervsrettet VEU. På samfundsniveau er der ingen entydige effekter samlet set, hverken et tab eller 
afkast for erhvervsrettet VEU. 
 
Videregående VEU: Effekterne både på individ- og samfundsniveau er klart mest positive for videre-
gående VEU. Særligt timelønseffekterne er markant positive ved deltagelse i videregående VEU, men 
også beskæftigelseseffekterne er positive.  
 
Det forhold, at effekterne på individniveau er størst for videregående VEU, hvor deltagerbetalingen er 
højest, understøtter formodningen om, at en væsentlig privat medfinansiering ledsages af et krav fra 
den enkelte eller virksomheden om at få et afkast af sin investering i form af højere løn/øget produk-
tivitet.  Det er således med til at kvalificere efterspørgslen efter VEU.  Der skal tages forbehold for, at 
der er meget store forskelle i uddannelsesvarighed mellem fx en diplomuddannelse og et kort AMU-kursus. 
Hertil kommer forskelle med hensyn til lønfleksibilitet og vertikal jobmobilitet. Det forhold betyder, at der 
ikke kan forventes samme løneffekter af VEU for kortuddannede som for personer med en lang uddannelse. 
 
Datakilder 
Rapportens analyser af effekter af VEU udføres på baggrund af Danmarks Statistiks registeroplysnin-
ger på individniveau. Oplysninger om kursustype stammer fra Kursistdatabasen.  

 
Kilde:  AKF 2009 ’Effektanalyser af voksenefterudddannelse’. 
 

 
4.2.3 Udgifter og finansiering i et internationalt perspektiv 
I internationale sammenligninger ligger VEU-aktiviteten i Danmark i top. Der er en 
betydelig VEU-aktivitet i privat regi, og det offentliges engagement er i en internati-
onal sammenhæng særdeles højt.  
 
I Eurostats arbejdskraftsundersøgelse, der omfatter alle former for uddannelse og 
oplæring for 30-64-årige, har Danmark siden 2006 været det land i EU, hvor flest 
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deltager i efteruddannelse, jf. figur 4.6a. I 2008 svarende ca. 28 pct. af alle 30-64-årige, 
at de havde deltaget i uddannelse inden for de seneste fire uger.   
 

Figur 4.6a Figur 4.6b 
Deltagelse i VEU – alle 30-64-årige i  
2000-2008 

Offentlige udgifter til VEU i pct. af BNP i 
OECD-lande i 2006  
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Anm.:  Undersøgelsen omfatter personer over 30 

år i de ordinære uddannelsessystem og 
udelader personer under 30 år, der deltager 
i VEU. 

Kilde:  Eurostat Labour Survey 2009. 

  
Kilde: OECD 2008. 

 
Når aktiviteten er så markant høj, hænger det givetvis sammen med, at Danmark er 
det land i verden, hvor det offentlige finansierer en meget stor andel af VEU-
udgifterne. De offentlige udgifter til VEU svarede i 2006 til 0,4 pct. af BNP. Det er 
det højeste niveau i OECD.  
 
I de øvrige OECD-lande spiller den private finansiering og finansiering via fonde og 
kollektivaftaler mellem parterne en langt større rolle end offentlig finansiering, som 
primært er rettet mod grundlæggende almene kompetencer og mod initiativer i for-
bindelse med beskæftigelsesindsatsen.  
 
 
4.3 Hvad koster VEU sammenlignet med anden uddannelse?  
 
4.3.1 Prisen på VEU set i forhold til ungdomsuddannelse 
Det er generelt mere omkostningsfuldt at uddanne voksne end at uddanne børn og 
unge. Det skyldes to forhold: 
• At løntabsgodtgørelsen for VEU er væsentligt højere end satsen for SU. Højeste 

dagpengesats 195.520 kr. årligt, mens SU-satsen til sammenligning er 64.606 kr. 
årligt.  

• Driftsomkostningerne for VEU er højere end for tilsvarende uddannelser i det 
ordinære udannelsessystem.  
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De to forhold betyder, at det samfundsøkonomiske afkast på uddannelse i det ordi-
nære system er væsentlig højere end på VEU, både fordi det er væsentlig billigere at 
uddanne folk som unge, samtidig med at de kan bidrage med deres kvalifikationer på 
arbejdsmarkedet i en længere periode. 
 
De højere satser for godtgørelse på VEU sammenlignet med SU skal ses i lys af, at 
ydelsen retter sig mod beskæftigede voksne, der forventes at have behov for et høje-
re forsørgelsesgrundlag. Da virksomhederne som tidligere nævnt i langt de fleste til-
fælde betaler de ansattes løn, når de er på kursus, får godtgørelsen imidlertid karakter 
af et tilskud til virksomhederne, hvorved den oprindelige begrundelse for den høje 
sats ikke længere er til stede. 
  
VEU er dyrere end ordinær uddannelse på alle niveauer, hvis man sammenligner den 
gennemsnitlige omkostning pr. årselev på forskellige VEU-typer med omkostninger-
ne i det ordinære system, jf. tabel 4.4. Fx er driftstilskuddet pr. årselev på det almene 
VEU-område 86.000 kr., hvor det årlige tilskud pr. elev i folkeskolen er 63.000 kr. og 
83.000 kr. i gymnasiet. På videregående VEU er driftstilskuddet pr. årselev markant 
lavere end tilskuddet til videregående uddannelserne i det ordinære uddannelsessy-
stem. Det kan henføres til den høje deltagerbetalingsandel, der er på videregående 
VEU. På erhvervsområdet er det mere vanskeligt at sammenligne, hvad uddannel-
serne koster, da der ikke er lignende uddannelser i det ordinære uddannelsessystem. 
 
En del af forklaringen på de høje priser pr. elev skyldes, at VEU ofte gennemføres i 
mindre kurser eller som enkeltfag, hvilket betyder, at aktiviteten er spredt ud over 
langt flere personer end på fuldtidsuddannelserne i det ordinære system.   
  

Tabel 4.4 
Driftsomkostninger til uddannelse pr. helårselev i 2008 (2009-pl) 

 
  Egenbetaling Gnst. driftstilskud pr. årselev  

  VEU Ordinære   

 
Almen 2.000 kr. 86.000 kr. 

63.000 kr. (folkeskole) 
83.000 kr. (gymnasium) 

 

 

Erhvervsrettet  20.000 kr. 114.000 kr. 

70.000 kr. (merkantile 
erhvervsuddannelser) 
111.000 kr. (tekniske 
erhvervsuddannelser) 

 

 

Videregående  60.000 kr. 25.000 kr.   

87.000 kr. (KVU) 
73.000 kr. (MVU) 
68.700 kr. (LVU) 

 

  
Anm.:  Priser pr. årselev på VEU er beregnet på baggrund af udgifts- og aktivitetstal for 2008. 
 

 

 
4.3.2 Deltagerprisen for offentlig VEU set i forhold til privat VEU 
En anden måde at betragte prisen for VEU er ved at sammenligne, hvad offentligt 
støttet VEU koster virksomhederne i form af deltagerbetaling og lønopfyldning i 
forhold til, hvad virksomhederne betaler for VEU i det private system. 
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En sådan sammenligning kan ske på basis af udvalgte priseksempler på, hvad det ko-
ster at sende en medarbejder på kursus. Den seneste undersøgelse af priserne for 
privat VEU, der blev udarbejdet i forbindelse med trepartsudvalgets analyse af VEU-
området i 2006, viser, at den gennemsnitlige pris pr. kursusdag på privat udbudt 
VEU var på 2.500 kr. (2010-pl) ekskl. evt. overnatning. Priserne for privat VEU vari-
erer fra nogle få hundrede kroner for en kursusdag til op til 16.000 kr.  
 
På AMU-området er der en fast deltagerbetaling, mens der på EUD-området og på 
videregående VEU er fri fastsættelse af deltagerbetalingen for udbyderne, hvorfor 
prisen pr. kursusdag kan variere ganske meget, jf. tabel 4.5. Da offentlig VEU ofte 
udbydes som længere forløb, fx hele uddannelser eller semestre, kan det endvidere 
være vanskeligt at opgøre prisen pr. kursusdag. 
 

Tabel 4.5 
Udvalgte priseksempler 2010 – offentlig og privat VEU (ca. pris pr. kursusdag)  

 
 Privat Offentlig  

 2.500 kr. (Gnst. pris privat VEU) 120 kr. (AMU-kurser)  
  900 kr. (ÅU på universiteter)  
  1.500 kr. (HD diplomuddannelse)  
  

Anm.:  Gennemsnitsprisen pr. kursusdag for privat VEU er udregnet med udgangspunkt i prisen for 2005 
 For offentlig VEU er prisen pr. kursusdag opgjort ud fra et skøn over den samlede undervisningsakti-

vitet på baggrund af udbydernes oplysninger. 
Kilde:  Trepartsudvalgets kortlægning 2006, Undervisningsministeriet, Københavns Universitet og CBS. 
 

 

 
Uanset hvilken type offentlig VEU, der sammenlignes med, er privat VEU dyrere pr. 
kursusdag. Dertil kommer, at virksomheden selv afholder den fulde lønudgift under 
uddannelsen ved deltagelse i privat VEU. 
 
Mens VEU-uddannelserne således er omkostningsfulde for det offentlige, er offent-
lig VEU for virksomhederne et billigt alternativ til privat VEU på grund af den lave 
egenbetaling og løntabsgodtgørelsen. De lave økonomiske omkostninger for virk-
somhederne kan betyde, at deres krav til afkast af VEU i form af øget produktivitet 
begrænses. Risikoen er, at der stilles mindre krav til indholdet af uddannelserne, og at 
efterspørgslen efter VEU ikke er tilstrækkeligt kvalificeret og dermed for højt ud fra 
en samfundsøkonomisk betragtning.  
 
Effektmålingen af VEU bekræfter i nogen grad denne antagelse, idet der er en klar 
sammenhæng mellem graden af deltagerbetaling og afkastet, jf. boks 4.2. Forskellene i 
afkastet på forskellige kursustyper er med til at forstærke billedet af, at vilkårene på 
VEU-området ikke nødvendigvis skaber den efterspørgsel, der giver det største af-
kast for den enkelte og for samfundet.  
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5. Kommunale forskelle og potentialer for omprioriteringer 
og effektiviseringer 

Kommunerne har i de seneste år oplevet en betydelig vækst i de økonomiske rammer 
for den kommunale service. Denne vækst afspejler både en generel vækst i den 
kommunale økonomi, samt at kommunerne over tid har fået ansvaret for en række 
nye opgaver som følge af lovgivning mv.  
 
I de kommende år vil der ikke være plads til at forsætte samme vækst i de økonomi-
ske rammer for kommunerne. Det skyldes det aktuelle behov for at konsolidere de 
offentlige finanser, men det skyldes også den demografiske udfordring, der i de 
kommende år vil indebære færre danskere i den erhvervsaktive alder.  
 
Det er derfor centralt, at kommunerne i de kommende år får frigjort ressourcer og 
får skabt et økonomisk råderum, der kan bruges til en fortsat udvikling af den kom-
munale service. Det kan ske ved omprioriteringer og en mere effektiv udnyttelse af 
de eksisterende ressourcer.  
 
I dette kapitel sammenlignes kommunernes ressourceforbrug til forskellige opgaver 
og på forskellige sektorområder, og resultatet er, at der er store forskelle i ressource-
forbruget mellem de enkelte kommuner. Kapitlet viser således, at: 
 
• Der er – også når der er justeret for forskelle i kommunernes rammevilkår – 

betydelige forskelle i kommunernes ressourceforbrug på centrale kernevelfærds-
områder i kommunerne: Dagtilbud, folkeskole, ældrepleje og det specialiserede 
socialområde.  

• De kommunale forskelle er også store, når man ser på kommunernes tilkendelse 
af førtidspension og fleksjob. En analyse viser, at antallet af tilkendelser kan re-
duceres med ca. 35 pct., hvis alle kommuner gør som de kommuner, der foreta-
ger færrest tilkendelser, når der samtidigt tages højde for forskelle i kommuner-
nes rammevilkår.  

• Der er store forskelle i kommunernes integrationsindsats. I nogle kommunerne 
tager det gennemsnitlig 59 måneder før flygtninge og familiesammenførte, bliver 
selvforsørgende, mens det i andre kommuner kun tager 31 måneder. Selv når der 
tages højde for forskelle i kommunernes rammevilkår, er der store forskelle. 

• Sygefraværet varierer også meget fra kommune til kommune. Nogle kommuner 
har et gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder på 16-17 dage om året, mens 
andre er nede på 9-10 dage om året.  

 
De betydelige forskelle mellem kommunerne afspejler et betydeligt potentiale for, at 
kommunerne - ved at lære af hinandens erfaringer og måder at indrette opgaveløs-
ningen på - kan udvikle servicen inden for uændrede økonomiske rammer.  
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Forskellene i ressourceforbrug mellem kommunerne afspejler, at kommunerne har 
valgt forskellige serviceniveauer, at de har forskellige rammevilkår for deres opgave-
løsning og at de ikke løser opgaverne lige effektivt. Det er meget svært at identificere, 
hvor stor en andel af forskellene, der kan henregnes til hver af disse tre faktorer - 
serviceniveau, rammevilkår og effektivitet. En konkret afdækning af forskelle i kom-
munernes effektivitet vil således forudsætte en detaljeret benchmarking af kommu-
nernes opgaveløsning, hvor forskelle i effektivitet sættes i fokus, mens eventuelle 
forskelle i serviceniveau og rammevilkår ”fjernes”.    
 
Formålet med dette kapitel er – typisk med udgangspunkt i generelle nøgletal for 
kommunerne – alene at synliggøre forskellene i kommunernes ressourceforbrug for 
at belyse kommunernes muligheder for ved omprioriteringer og effektiviseringer at 
forbedre og udvikle den nuværende service inden for de nuværende økonomiske 
rammer.  
 
Sigtet er at illustrere kommunernes muligheder for omprioriteringer og effektivise-
ringer ved at lære af hinanden – og er ikke udtryk for en forestilling om, at alle kom-
muner skal være ens. Det er en naturlig konsekvens af det kommunale selvstyre, at 
de enkelte kommunalbestyrelser fastlægger et serviceniveau, som afspejler lokale 
prioriteringer og vilkår, og at der derfor vil være politisk fastsatte forskelle i kommu-
nernes ressourceforbrug.  
 
Langt de fleste kommuner anvender allerede i dag nøgletalssammenligninger og 
benchmarking som redskaber i tilrettelæggelsen af opgaveløsningen, jf. boks 5.1.  
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Boks 5.1 
Benchmarking i kommunerne  

 
Kommunerne anvender en række forskellige værktøjer til at sammenligne deres ressourceforbrug og 
opgaveløsning med andre kommuner: 
 
De Kommunale Nøgletal 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal omfatter en lang række nøgletal, der kan 
danne grundlag for sammenligning af kommunernes opgaveløsning og økonomiske vilkår mv.  
 
ECO-nøgletal 
Størstedelen af kommunerne abonnerer på de såkaldte ECO-nøgletal, som løbende opdateres og 
udsendes til kommunerne. Kommunerne inddeles i overordnede grupper, der tilnærmelsesvist er 
sammenlignelige med hensyn til rammevilkår for opgaveløsningen. Dermed har kommunerne mu-
lighed for at sammenligne deres ressourceforbrug med andre kommuner, der har sammenlignelige 
rammevilkår. 
 
Nøgletalssamarbejder 
En række kommuner indgår i faste nøgletalssamarbejder. Det kan eksempelvis være en række kom-
muner i et afgrænset geografisk område eller eksempelvis 6-by samarbejdet, der omfatter de største 
bykommuner: København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. Nøgletalssamarbejdet inde-
bærer typisk, at der udarbejdes særlige nøgletal, hvor der tages højde for forskelle i konteringspraksis 
mv. mellem de deltagende kommuner. Det giver et mere retvisende billede af forskelle i ressource-
forbrug mellem kommunerne.  
 
Konsulentanalyser 
Mange kommuner får udført konsulentanalyser af deres ressourcebrug inden for forskellige opgave-
områder, hvor der sættes fokus på at sammenligne kommunens opgaveløsning med relevante ud-
valgte kommuner. Gennemførelsen af sådanne konsulentanalyser er naturligvis ressourcekrævende 
for kommunerne.  
 
Ressource-luppen 
KL har udarbejdet et værktøj til benchmarking – Ressourceluppen – der gør det muligt for den enkel-
te kommune på en række områder at sammenligne egen produktivitet med produktiviteten i andre 
kommuner, der tilnærmelsesvist har de samme rammevilkår.  
 
Jobindsats.dk 
Hjemmesiden Jobindsats.dk gør det muligt for kommunerne at benchmarke deres indsats på beskæf-
tigelsesområdet med opgaveløsningen i andre kommuner. Det er muligt for den enkelte kommune 
at udvælge kommuner, der har tilnærmelsesvist samme rammevilkår for opgaveløsningen som 
kommunen selv. 
 

 
For den enkelte kommune er det ofte ressourcetungt at gennemføre detaljerede 
sammenligninger, herunder at afdække, hvilke andre kommuner den enkelte kom-
mune reelt bør sammenligne sig med. Derfor er simple nøgletalssammenligninger 
mere udbredte end reelle benchmarkinganalyser, hvor der foretages en detaljeret 
afdækning af forskelle i kommunernes effektivitet. 
 
I de kommende år bør kommunerne sætte fokus på regelmæssigt og systematisk at 
benchmarke deres opgaveløsning med hinanden. Det vil give kommunalbestyrel-
serne et godt grundlag for at tage stilling til mulige omprioriteringer og en mere ef-
fektiv udnyttelse af de eksisterende ressourcer, som kan frigøre midler til højt priori-
terede formål.  
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5.1 Sammenligning af kommunernes ressourceforbrug – folkeskole,  
 børnepasning og ældrepleje 
Kommunerne har ansvaret for hovedparten af de borgernære serviceområder, her-
under folkeskolen, dagtilbud til børn og unge, ældreområdet samt hele det sociale 
område med hjælp og støtte til handicappede og udsatte børn og voksne. Kommu-
nerne står dermed for ca. halvdelen af det samlede offentlige forbrug, jf. figur 5.1a.  
    

Figur 5.1a Figur 5.1b   
Fordeling af offentligt forbrug mellem stat, 
kommuner og regioner i 2008 (2008-pl) 

Fordeling af kommunernes serviceudgifter 
på sektorområder  

Kommuner  (224,3 mia. kr.)

Regioner  (101,4 mia. kr.)
Staten (135,1 mia. kr.)

Sociale kasser 
og fonde  

(3,0 mia. kr.)

29 pct. 22 pct.

48 pct.

 

Dagtilbud

Folkeskolen

Ældreområdet

Specialiserede 
socialområde

Øvrig

Administration

13,7 pct.

16,6 pct. 

15,7 pct.
17,8 pct. 

20,1 pct.

15,4 pct. 

 
 
Kilde:  Danmarks Statistik. 

 

 
Anm.:  Øvrige udgifter omfatter miljø, veje og 

sundhed mv. Opgørelsen er baseret på 
kommunernes budgetter for 2010.  

Kilde:  Danmarks Statistik. 

 
De borgernære serviceområder udgør samtidig hovedparten af kommunernes ser-
viceudgifter, jf. figur 5.1b. Kommunernes udgifter til dagtilbud, folkeskolen, ældreom-
rådet og socialområdet udgør således knap 2/3 af de samlede kommunale serviceud-
gifter.  
 
Når man sammenligner kommunernes ressourceforbrug på de store kommunale 
serviceområder, er der stor forskel på, hvor mange udgifter de enkelte kommuner 
anvender pr. bruger eller pr. borger. En del af disse forskelle afspejler lokale priorite-
ringer i forbindelse med fastsættelse af tilbudssammensætning og serviceniveau, jf. 
figur 5.2. Samtidig har forskelle i kommunernes demografiske, socioøkonomiske og 
strukturelle sammensætning betydning for den enkelte kommunes udgiftsbehov.  
 
De betydelige forskelle i kommunernes ressourceforbrug på de forskellige service-
områder afspejler imidlertid også, at nogle kommuner er drevet mere effektivt end 
andre. Disse forskelle i effektivitet er interessante, idet de afspejler et potentiale for at 
få mere ud af de ressourcer, der allerede i dag anvendes i kommunerne.  
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Figur 5.2  
Forskelle i kommunernes ressourceforbrug skyldes delvist forskelle i effektivitet 

Forskelle i ressourcebrug

Forskelle i effektivitet

Forskelle i 
rammevilkår

Forskelle i serviceniveau 
og tilbudssammensætning

Kommuner

Ressourcebrug

 

 
Kommunerne har stor frihed til at indrette deres opgaveløsning på de store kommu-
nale serviceområder. Både serviceloven, der regulerer ældre- og socialområdet, samt 
dagtilbuds- og folkeskoleloven er rammelove, der giver fleksibilitet for den enkelte 
kommune i forhold til sammensætning af serviceydelser og tilrettelæggelsen af opga-
veløsningen.  
 
Det er en del af kernen i det kommunale selvstyre, at kommunerne skal kunne priori-
tere og indrette sig forskelligt. Det har flere fordele: 
 
• Kommunalbestyrelsernes politiske prioriteringer kan afspejle holdninger og øn-

sker i lokalsamfundet. 
• Kommunerne har mulighed for at løse service- og driftsopgaverne på forskellig 

måde og herved afprøve alternative løsninger. Det kan give en smidig opgaveva-
retagelse og muliggøre nytænkning og herigennem understøtte større effektivitet.  

 
Det er derfor naturligt, at der vil være forskelle på kommunernes prioriteringer og 
opgaveløsninger. De betydelige forskelle i kommunernes ressourceforbrug afspejler 
således grundlæggende, at den enkelte kommune har et meget stort prioriteringsrum 
inden for lovens rammer.  
 
Dermed har den enkelte kommune også stor frihed til inden for rammerne af lov-
givningen at gennemføre betydelige omprioriteringer og til at udnytte det potentiale, 
der er for en bedre ressourceudnyttelse på de kommunale serviceområder. 
 
De følgende eksempler på kommunale forskelle på fire kernevelfærdsområder – 
dagtilbud, folkeskole, ældrepleje og det specialiserede socialområde – viser ret bety-
delige variationer i de kommunale udgifter og illustrerer således, at den enkelte kom-
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mune i vidt omfang har mulighed for at påvirke ressourceforbruget, og at der således 
er omprioriterings- og effektiviseringsmuligheder. 
 
5.1.1 Folkeskolen 
I 2010 budgetterer kommunerne med at bruge knap 33 mia. kr. på folkeskolen. Her-
til kommer godt 5 mia. kr. til specialundervisning. De samlede kommunale udgifter 
til folkeskolen udgør således godt 38 mia. kr. i budgetterne for 2010. 
 
Opgjort pr. elev svarer kommunernes udgifter til folkeskolen (ekskl. specialundervis-
ning) til knap 60.000 kr. pr. elev.1 Ser man nærmere på ressourceforbruget i de enkel-
te kommuner, er der imidlertid store forskelle mellem kommunerne, jf. figur 5.3a.  
 

Figur 5.3a Figur 5.3b  
Kommunefordelte nettoudgifter til  
folkeskolen, kr. pr. elev i regnskab 2008 
(2010-pl) 

Nettoudgifter til folkeskolen justeret for 
forskelle i rammevilkår, kr. pr. elev i  
regnskab 2008 (2010-pl) 
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Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennem-

snit på 59.955 kr. pr. elev.  
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegle-

tal.dk) samt egne beregninger. 

 

 
Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennem-

snit på 59.955 kr. pr. elev.  
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegle-

tal.dk) samt egne beregninger. 
 
Kommunerne med det laveste ressourceforbrug til folkeskolen bruger således kun 
omkring 50.000 kr. pr. elev om året, hvorimod kommunerne med det højeste res-
sourceforbrug bruger op mod 80.000 kr. pr. elev om året.  
 
En del af disse forskelle kan forklares ved forskelle i kommunernes rammevilkår. 
Som en illustration heraf er der gennemført et regneeksempel, hvor der foretages en 
beregningsteknisk korrektion af kommunernes udgifter med afsæt i nogle af de ram-
mevilkår, som tidligere har vist sig at have betydning for ressourceforbruget til folke-
skolen2, jf. figur 5.3b.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Der tages i dette afsnit afsæt i kommunernes udgifter til folkeskolen opgjort eksklusiv specialundervisning. Det skal 
ses i lyset af, at afsnittet adresserer kommunernes ressourceforbrug til folkeskolen i snæver forstand. I kapitel 3 
opgøres kommunernes udgifter til folkeskolen inklusiv specialundervisning, idet der i dette kapitel også er fokus på 
kommunernes specialundervisning.  
2 Der er i regneeksemplet justeret for de rammevilkår, som ifølge ECO-nøgletal har betydning for kommunernes 
ressourceforbrug på folkeskoleområdet. Udgifterne er således justeret for forskelle med hensyn til andel børn af 
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Resultatet er, at forskellene i ressourcebrug til folkeskolen bliver mindre, når der 
tages højde for kommunernes rammevilkår. Forskellene er dog fortsat betydelige. 
Der er således en variation fra omkring 50.000 kr. pr. elev til over 70.000 kr. pr. elev. 
 
Nedenfor fremgår de fem kommuner, der uden korrektion for rammevilkår hen-
holdsvis har det højeste og det laveste ressourceforbrug til folkeskolen, jf. tabel 5.1. 
Høje-Taastrup Kommune har det højeste ressourceforbrug med knap 84.000 kr. pr. 
elev, mens Syddjurs Kommune har det laveste ressourceforbrug med knap 46.000 kr. 
pr. elev. Det svarer til en forskel på knap 83 pct.  
 

Tabel 5.1 
Folkeskoleudgifter (netto), regnskab 2008 

 
  Højeste 5 Laveste 5  

 Kr. pr. elev (10-pl)      
 Folkeskoleudgifter Høje-Taastrup  83.769 Syddjurs 45.851  
  Langeland  80.632 Rebild 49.479  
  Ishøj 77.985 Lejre 50.405  
  Brøndby  74.933 Dragør 50.428  
  Albertslund 74.828 Skive 50.519  
 Landsgennemsnit 59.995  
  

Anm.:  Ved opgørelsen af kommuner med laveste udgift per elev er Allerød Kommunes tal korrigeret for 
fejlkonterede indtægter. 

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegletal.dk) og egne beregninger. 
 

 

 
Forskellene i kommunernes ressourceudnyttelse på folkeskoleområdet kan - ud over 
forskelle i rammevilkår - henføres til en række faktorer, herunder blandt andet: 
 
• Lærernes arbejdstid. Nogle kommuner har været bedre til at sikre sig, at de får mere 

undervisning og tid til eleverne ud af lærernes arbejdstid. Det slår direkte ud i 
mere undervisning for de samme penge.  

 
Der undervises i gennemsnit i et omfang, der svarer til ca. 42 pct. af den samlede 
nettoarbejdstid (eksklusiv ferier og fridage)3. Lærernes forberedelse og andre op-
gaver i skolen kræver således mere tid end undervisningen.  
 
En opgørelse baseret på skoleåret 2008/2009 viser, at lærerne på nogle folkesko-
ler underviser mindre end 35 pct. af deres arbejdstid, mens lærerne på andre fol-
keskoler underviser over 50 pct. af deres arbejdstid, jf. også kapitel 7. Der er såle-
des et betydeligt potentiale for at få mere undervisning ud af de eksisterende læ-
rerressourcer.  

 

                                                                                                                                     
enlige forsørgere, andel børn af indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande samt antallet af 6-16-årige i kom-
munen. Det bemærkes, at andre analyser har identificeret andre rammevilkår på folkeskoleområdet.  
3 UNI-C statistik og analyse, opgørelse for skoleåret 2008/2009. 
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• Organisering af folkeskolen. Der er betydelige forskelle på, hvorledes kommunerne 
har organiseret folkeskolen. Det kommer blandt andet til udtryk ved en betydelig 
variation i både skole- og klassestørrelse på tværs af kommunerne.  

 
Små skoler og få elever i klasserne vil som hovedregel indebære et højere res-
sourceforbrug pr. elev. Kommunerne bør således overveje organiseringen af fol-
keskolen både i lyset af det faglige og pædagogiske udbytte og i forhold til øko-
nomien.  

 
• Administrative opgaver. Der er stor forskel på, i hvor høj grad de administrative 

opgaver på folkeskoleområdet løses på den enkelte skole eller centralt i kommu-
nen. Der kan således være grundlag for at gentænke løsningen af de administrati-
ve opgaver. Der kan måske være fornuft i at samle de administrative opgaver 
centralt i kommunen eller at indføre fælles ledelse på tværs af flere skoler. 

 
5.1.2 Børnepasning 
I 2010 budgetterer kommunerne med at bruge knap 32 mia. kr. på dagtilbud, herun-
der dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem, 
skolefritidsordninger og klubber. Det svarer til ca. 43.000 kr. pr. 0-10-årig.  
 
Ser man nærmere på ressourceforbruget i de enkelte kommuner, er der imidlertid 
stor forskel på ressourceforbruget i de enkelte kommuner, jf. figur 5.4a.  
 

Figur 5.4a Figur 5.4b  
Kommunefordelte nettoudgifter til  
dagtilbud, kr. pr. 0-10-årig i regnskab 2008 
(2010-pl) 

Nettoudgifter til dagtilbud justeret for 
forskelle i rammevilkår, kr. pr. 0-10-årig i  
regnskab 2008 (2010-pl) 
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Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennem-

snit på 42.254 kr. pr. 0-10-årig.  
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegle-

tal.dk) samt egne beregninger. 

 

 
Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennem-

snit på 42.254 kr. pr. 0-10-årig.  
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegle-

tal.dk) samt egne beregninger. 

 
Kommunerne med det laveste ressourceforbrug på dagtilbudsområdet bruger således 
kun godt 30.000 kr. pr. 0-10-årig om året, hvorimod kommunerne med det højeste 
ressourceforbrug bruger omkring 60.000 kr. pr. 0-10-årig om året.  
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En del af disse forskelle kan forklares ved forskelle i kommunernes rammevilkår. 
Som en illustration heraf er der gennemført et regneeksempel, hvor der foretages en 
beregningsteknisk korrektion af kommunernes udgifter med afsæt i nogle af de ram-
mevilkår, som tidligere har vist sig at have betydning for ressourceforbruget vedrø-
rende børnepasning4, jf. figur 5.4b.  
 
Forskellene mellem kommunerne bliver mindre, men er fortsat til stede, når man 
tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår. Der er således fortsat en varia-
tion fra omkring 35.000 kr. pr. 0-10-årig til over 50.000 kr. pr. 0-10-årig, selv om 
kommunernes udgifter justeres for forskelle i rammevilkår. 
 
Uden korrektion for rammevilkår har Glostrup Kommune og Københavns Kom-
mune det højeste ressourceforbrug med over 61.000 kr. pr. 0-10-årig, mens Billund 
Kommune og Morsø Kommune har det laveste ressourceforbrug med knap 31.000 
kr. pr. 0-10-årig, jf. tabel 5.2. Det svarer til en forskel på ca. 100 pct.  
 

Tabel 5.2 
Pasningsudgifter (netto), regnskab 2008 

 
  Højeste 5 Laveste 5  

 Kr. pr. 0-10-årig (10-pl)      
 Pasningsudgifter Glostrup 61.564 Billund 30.727  
  København 61.386 Morsø 30.916  
  Allerød 56.596 Vejen 31.338  
  Albertslund 54.592 Skive 32.653  
  Roskilde 51.970 Middelfart 33.046  
 Landsgennemsnit 42.254  
  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegletal.dk) samt egne beregninger. 
 

 

 
Forskellene i kommunernes ressourceudnyttelse på dagtilbudsområdet kan - ud over 
forskelle i rammevilkår - henføres til en række faktorer, herunder blandt andet: 
 
• Organisering af dagtilbudsområdet. Der er store forskelle på, hvorledes kommunerne 

har organiseret dagtilbudsområdet. Institutionsstørrelse, belægningsprocenter og 
arbejdstilrettelæggelsen generelt har således væsentlig betydning for ressource-
forbruget i den enkelte kommune.  

 
Eksempelvis vil små institutioner som hovedregel indebære et højere ressource-
forbrug pr. barn. Kommunerne bør således overveje organiseringen af dagtil-
budsområdet både i lyset af de pædagogiske hensyn og i forhold til økonomien.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Der er i regneeksemplet justeret for de rammevilkår, som ifølge ECO-nøgletal har betydning for kommunernes 
ressourceforbrug på dagtilbudsområdet. Udgifterne er således justeret for forskelle med hensyn til andel børn af 
enlige forsørgere, kvinders erhvervsfrekvens, andel børn af indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande, ø-
kommune, små kommuner med mellem 10.000 og 30.000 indbyggere samt et beregningsteknisk ressourcegrundlag. 
Det bemærkes, at andre analyser har identificeret andre rammevilkår på dagtilbudsområdet. 
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• Administrative opgaver. Der er stor forskel på, i hvor høj grad de administrative 
opgaver på dagtilbudsområdet løses på den enkelte institution eller centralt i 
kommunen. Kommunerne kan derfor med fordel gentænke løsningen af de ad-
ministrative opgaver, herunder afdække om der kan være fornuft i at samle de 
administrative opgaver centralt i kommunen.  

 
5.1.3 Ældrepleje 
I 2010 budgetterer kommunerne med at bruge godt 45 mia. kr. på ældreområdet, 
herunder personlig og praktisk hjælp til ældre i eget hjem, på plejehjem og i ældrebo-
liger samt til forebyggende indsats, hjælpemidler mv. Det samlede ressourceforbrug i 
budget 2010 svarer til ca. 50.000 kr. pr. ældre over 65 år.  
 
Ser man nærmere på ressourceforbruget i de enkelte kommuner, er der imidlertid 
stor forskel på ressourceforbruget i de enkelte kommuner, jf. figur 5.5a.  
 

Figur 5.5a Figur 5.5b  
Kommunefordelte nettoudgifter til ældre, 
Kr. pr. 65+-årig i regnskab 2008 (2010-pl) 

Nettoudgifter til ældre justeret for  
forskelle i rammevilkår, kr. pr. 65+-årig i 
regnskab 2008 (2010-pl) 
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Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennem-

snit på 51.580 kr. pr. 65+-årig.  
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegle-

tal.dk) samt egne beregninger. 

 

 
Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennem-

snit på 51.580 kr. pr. 65+-årig.  
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegle-

tal.dk) samt egne beregninger. 
 
Kommunerne med det laveste ressourceforbrug på ældreområdet bruger således 
under 40.000 kr. pr. 65+-årig, mens kommunerne med det højeste ressourceforbrug 
bruger op mod 70.000 kr. pr. ældre over 65 år.  
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En del af disse forskelle kan forklares ved forskelle i kommunernes rammevilkår. 
Som en illustration heraf er der gennemført et regneeksempel, hvor der foretages en 
beregningsteknisk korrektion af kommunernes udgifter med afsæt i nogle af de ram-
mevilkår, som tidligere har vist sig at have betydning for ressourceforbruget vedrø-
rende ældrepleje5, jf. figur 5.5b.  
 
Resultatet er, at forskellene i ressourcebrug vedrørende ældrepleje bliver mindre, når 
der tages højde for kommunernes rammevilkår. Der er dog fortsat en variation fra 
omkring 40.000 kr. pr. 65+-årig til op mod 60.000 kr. pr. 65+-årig, når kommuner-
nes udgifter justeres for forskelle i rammevilkår. 
 
Uden korrektion for rammevilkår har Københavns Kommune det højeste ressource-
forbrug med godt 73.000 kr. pr. 65+-årig, mens Kerteminde Kommune har det lave-
ste ressourceforbrug med knap 39.000 kr. pr. 65+-årig, jf. tabel 5.3. Sønderborg, Dra-
gør og Furesø har et ressourceforbrug på ca. 40.000 kr. pr. ældre over 65 år. Der er 
således et spænd på næsten 90 pct. fra den billigste til den dyreste kommune.  
 

Tabel 5.3 
Ældreudgifter (netto), regnskab 2008 

 
  Højeste 5 Laveste 5  

 Kr. pr. 65+-årig (10-pl)      
 Ældreudgifter København 73.311 Kerteminde 38.928  
  Gentofte 67.520 Sønderborg 39.830  
  Frederiksberg 59.161 Dragør 40.291  
 

 
Lyngby-
Taarbæk 59.003 Furesø  40.408 

 

  Rødovre 58.925 Egedal 40.851  
 Landsgennemsnit 51.580  
  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet (noegletal.dk) samt egne beregninger. 
 

 

 
Forskellene i kommunernes ressourceudnyttelse på ældreområdet kan – ud over 
forskelle i rammevilkår – henføres til en række faktorer, herunder blandt andet: 
 
• Organisering og arbejdstilrettelæggelse. En del af forskellene i kommunernes ressource-

forbrug kan henføres til forskelle i arbejdstilrettelæggelse og organisering af om-
rådet. Der er eksempelvis betydelige forskelle mellem kommunerne med hensyn 
til, i hvilket omfang de ældre tilbydes pleje og støtte i eget hjem eller tilbydes op-
hold på plejehjem eller i ældrebolig. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Der er i regneeksemplet justeret for de rammevilkår, som ifølge ECO-nøgletal har betydning for kommunernes 
ressourceforbrug på ældreområdet. Udgifterne er således justeret for forskelle med hensyn til andel enlige ældre, 
aldersbetinget plejehjemshyppighed, beregnet gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere, beregningsteknisk ressour-
cegrundlag samt antal indbyggere over 65 år. Det bemærkes, at andre analyser har identificeret andre rammevilkår på 
ældreområdet.  
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5.2 Udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde  
Kommunerne fik med kommunalreformen det fulde ansvar for hele socialområdet, 
herunder det såkaldt specialiserede socialområde, som omfatter udsatte børn og un-
ge, børn og voksne med handicap samt udsatte grupper.  
 
Kommunerne budgetterer i 2010 med samlede udgifter til området på 42,2 mia. kr., 
jf. tabel 5.4. Det specialiserede socialområde udgør dermed knap en femtedel af 
kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter i 2010. 
 

Tabel 5.4 
Udgifter på det specialiserede socialområde 2004-2010 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Gnst. pro-
centvis vækst  

2004-2008 B2009 B2010 

 

 Mia. kr., 2010-pl          
 Udsatte børn og unge 13,0 13,3 13,3 13,5 14,5 2,7 13,5 14,0  
 Udsatte voksne og 

handicappede 25,9 26,8 27,5 27,4 28,6 2,5 27,8 28,2 
 

 I alt 38,9 40,1 40,8 41,0 43,1 2,6 41,3 42,2  
  

Anm.:  Nettodriftsudgifter for kommuner og amter (til og med 2006). Tal for perioden 2004-2008 er baseret på 
de kommunale regnskaber, mens tal for 2009 og 2010 er baseret på de kommunale budgetter. Regn-
skabs- og budgettal kan ikke sammenlignes, idet budgettallene ikke indeholder lønpuljer mv. , der ud-
møntes i løbet af budgetåret. Nettodriftsudgifter for 2007 og frem er fratrukket indtægter fra den cen-
trale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, dvs. opgjort brutto herfor. Der er korrigeret for op-
gaveændringer i medfør af DUT, kontering af tjenestemandspensioner samt konsekvenser ved indførel-
se af omkostningsbaserede takster. Grundet afrundinger summerer visse kolonner ikke til totalen. 

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
       

 

 
Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde har de seneste år været 
kraftigt stigende. Fra 2004 til 2008 har der således været en gennemsnitlig udgifts-
stigning på ca. 1 mia. kr. svarende til en årlig vækst på ca. 2,6 pct.  
 
5.2.1 Udsatte børn og unge 
Kommunernes indsats vedr. udsatte børn og unge omfatter en række forskelligartede 
indsatser, jf. boks 5.2. 
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Boks 5.2 
Målgrupper 

 
Målgruppen for servicelovens bestemmelser på børneområdet er børn og unge fra 0 til 22 år med 
behov for særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
 
Foranstaltninger 
 
Foranstaltninger til udsatte børn og unge omfatter følgende:  
• Forebyggende foranstaltninger, herunder personlig rådgiver, fast kontaktperson, aflastnings-

ophold, praktikophold eller udslusningsforløb i forbindelse med ophør af anbringelse.  
• Familierettede foranstaltninger, herunder bl.a. støtteperson til forældrene i forbindelse med 

anbringelse af barnet, konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet kontaktper-
son for hele familien, familiebehandling eller døgnophold for hele familien.  

• Anbringelse i enten plejefamilie, herunder netværkspleje, på eget værelse, på et socialpædago-
gisk opholdssted eller på en døgninstitution.  

• Børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få tilbud om 
hjælp i et særligt dag- eller klubtilbud.  
 

 
Det samlede ressourceforbrug til udsatte børn og unge udgjorde ca. 14,5 mia. kr. i de 
kommunale regnskaber for 2008. Det svarer til ca. 9.400 kr. pr. 0-22-årig.  
 
En opgørelse af ressourceforbruget i de enkelte kommuner viser imidlertid, at der er 
stor forskel på ressourceforbruget i de enkelte kommuner, jf. figur 5.6. Nogle kom-
muner har således et ressourceforbrug på under 5.000 kr. pr. 0-22-årig, mens andre 
kommuner har et ressourceforbrug på op mod 20.000 kr. pr. 0-22-årig.   
 

Figur 5.6 
Kommunefordelte udgifter til udsatte børn og unge, kr. pr. 0-22-årig i regnskab 2008 (2010-pl) 
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Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennemsnit på 9.445 kr. pr. 0-22 årig.  
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Nedenfor fremgår de fem kommuner, der henholdsvis har det højeste og det laveste 
ressourceforbrug til området for udsatte børn og unge, jf. tabel 5.5. Langeland Kom-
mune har det højeste ressourceforbrug med knap 20.000 kr. pr. 0-22-årig, mens Gen-
tofte Kommune har det laveste ressourceforbrug med knap 4.000 kr. pr. 0-22-årig. 
Det svarer til en forskel på knap 400 pct. 
 

Tabel 5.5 
Det specialiserede socialområde - udsatte børn og unge, regnskab 2008 

 
  Højeste 5 Laveste 5  

 Kr. pr.0-22-årig (10-pl)      
 Udsatte børn og unge  Langeland 19.996 Gentofte 4.014  
  Lolland 18.235 Fanø 4.730  
  Brøndby 17.276 Struer 5.777  
  Ishøj 15.598 Rudersdal 5.884  
  Høje-Taastrup 13.811 Skanderborg 5.962  
 Landsgennemsnit 9.445  
  

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
De store forskelle mellem kommunerne afspejler i et vist omfang forskellige ramme-
vilkår i kommunerne. Analyser gennemført i regi af Finansieringsudvalget viser såle-
des, at knap halvdelen af variationen mellem kommunerne kan forklares ved forskel-
le i rammevilkår mellem kommunerne.6  
 
Det understreger, at udgiftsniveauet i den enkelte kommune ikke kun bestemmes af 
de sociale forhold, men at den enkelte kommune i vidt omfang har mulighed for at 
påvirke ressourceforbruget til området for udsatte børn og unge.  
 
5.2.2 Voksenhandicappede og udsatte grupper 
Kommunernes indsats over for voksenhandicappede og udsatte grupper omfatter en 
række forskelligartede målgrupper og foranstaltninger, jf. boks 5.3. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Analyserne er omtalt i Finansieringsudvalgets rapport om opfølgning på Finansieringsreformen, jf. www.ism.dk. 
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Boks 5.3 
Målgrupper 

 
De primære målgrupper for tilbud til voksenhandicappede og udsatte grupper er:  
• Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 
• Hjemløse 
• Sindslidende 
• Stof- og alkoholmisbrugere 
• Voldsramte kvinder 
 
Foranstaltninger 
 
Tilbud og foranstaltninger til voksenhandicappede og udsatte grupper omfatter bl.a.: 
• Botilbud til længerevarende eller midlertidigt ophold  
• Forsorgshjem og herberg 
• Kvindekrisecentre 
• Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud 
• Stofmisbrugsbehandling 
• Alkoholbehandling 
• Kontaktperson- og ledsagerordninger 
• Pleje og omsorg for handicappede 
• Forebyggende indsats for handicappede 
• Hjælpemidler mv. 
• Rådgivning 
 

 
Det samlede ressourceforbrug til voksenhandicappede og udsatte grupper udgjorde 
28,6 mia. kr. i de kommunale regnskaber for 2008. Det svarer til ca. 8.100 kr. pr. 18-
66-årig.  
 
Et eksempel på en konkret foranstaltning på området for voksenhandicappede og 
udsatte grupper er bevillinger til høreapparater. På det område har der de senere år 
været en kraftig udgiftsvækst, jf. boks 5.4.  
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Boks 5.4 
Stigende udgifter til høreapparater 

 

Kommunen skal ifølge serviceloven bevilge et høreapparat til en borger, hvis høreapparatet i væsent-
lig grad:  
• Kan afhjælpe følgerne af et høretab 
• Kan lette den daglige tilværelse, eller 
• Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.  
 
Kravene for at få bevilget et høreapparat adskiller sig hermed bl.a. fra reglerne om støtte til briller, 
hvor en bevilling kræver en mere kompliceret øjenlidelse eller behov for en betydelig synskorrektion. 
  
De offentlige udgifter til høreapparater er siden 2002 næsten fordoblet, jf. tabel a. Udviklingen skal 
bl.a. ses i lyset af, at der er blevet flere ældre, da hørenedsættelse til dels kan betragtes som en al-
dersbetinget lidelse. Korrigeret for antallet af +65 årige er udgifterne imidlertid steget med 86 pct.  i 
perioden. Stigningen i antallet af ældre kan derfor kun i begrænset omfang forklare udgiftsvæksten.  
 

Tabel a 
Udgifter til høreapparater, 2002-2008  

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Stigning: 
2002-08 

 2010-priser        
 Udg. til høreapp. (mio. kr.,) 320 390 338 338 366 494 637 99 pct. 
 Udgifter pr. + 65 årig (kr.) 402 489 420 416 444 592 746 86 pct. 
  

Anm.: Udgifterne er ekskl. udgifter forbundet med tilpasning mv. i det regionale sundhedsvæsen.  
Kilde: De kommunale og amtskommunale regnskaber. 
 

 
Når kommunen har bevilget et høreapparat, har borgeren siden 2000 kunne vælge mellem at få 
høreapparatet udleveret på en offentlig høreklinik eller købe det hos en godkendt privat forhandler 
med et kommunalt tilskud på op til 6.230 kr. i 2010. Borgeren betaler selv eventuelle udgifter, som 
overstiger tilskuddet. Høreapparater udleveret på en offentlig klinik er gratis for borgeren. 
 
Tilskuddet til behandling i privat regi blev med virkning fra 1. juli 2002 forhøjet fra 3.000 til 5.000 kr. 
Målet var at nedbringe ventetiden til de offentlige høreklinikker.  Efter forhøjelsen blev søgningen til 
private klinikker mere end fordoblet på ét år og har efterfølgende været støt stigende. Samtidig er 
antallet af udleverede høreapparater på de offentlige klinikker kun faldet svagt, jf. tabel b.  
 

Tabel b 
Udviklingen i antallet af udleverede høreapparater 2002-2009 
 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 1.000 høreapp.   

 Udleveret privat  5 13 19 26 29 40 44 65

 Udleveret offentligt  77 73 78 74 73 64 63 66

 I alt  82 86 97 100 102 104 107 131

  
Anm.: Høreapparater på private klinikker er opgjort fra medio året til medio næste år. 2002 dækker 

således privat udleverede høreapparater fra juli 2001- juni 2002 osv.  
Kilde.: DELTA (2008 og 2009): ”Godkendelse af private leverandører af høreapparater.” Udarbejdet 

for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
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En sammenligning af ressourceforbruget i de enkelte kommuners indsats over for 
voksenhandicappede og udsatte grupper viser, at der er betydelige forskelle mellem 
kommunerne, jf. figur 5.7.  
 
Kommunerne med det laveste ressourceforbrug bruger således under 6.000 kr. pr. 
18-66-årig om året, hvorimod kommunerne med det højeste ressourceforbrug bruger 
op mod 12.000 kr. pr. 18-66-årig. 
 

Figur 5.7  
Kommunefordelte udgifter til udsatte voksne og handicappede, kr. pr. 18-66-årig i regnskab 
2008 (2010-pl) 
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Anm.:  Den vandrette linje afspejler landsgennemsnit på 8.092 kr. pr. 18-66-årig.   
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Nedenfor fremgår de fem kommuner, der henholdsvis har det højeste og det laveste 
ressourceforbrug til voksenhandicappede og udsatte grupper, jf. tabel 5.6. Lolland 
Kommune har det højeste ressourceforbrug med knap 12.600 kr. pr. 18-66-årig, 
mens Herning Kommune har det laveste ressourceforbrug med knap 5.600 kr. pr. 
18-66-årig. Det svarer til en forskel på ca. 125 pct.  
 



 Kapitel 5. Kommunale forskelle og potentialer for omprioriteringer og effektiviseringer 

108 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 

Tabel 5.6 
Det specialiserede socialområde – udsatte voksne og handicappede, regnskab 2008 

 
  Højeste 5 Laveste 5  

 Kr. pr.18-66-årig (10-pl)      
 Udsatte voksne og handicappede Lolland 12.597 Herning 5.591  
  Morsø 12.373 Egedal 5.593  
  Brøndby 11.244 Favrskov 5.606  
  Langeland 11.142 Greve  5.667  
  Albertslund 10.984 Skanderborg 6.366  
 Landsgennemsnit 8.092  
  

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
De store forskelle mellem kommunerne afspejler i et vist omfang forskellige ramme-
vilkår i kommunerne. Analyser gennemført i regi af Finansieringsudvalget viser såle-
des, at ca. 40 pct. af variationen i kommunernes ressourceforbrug til voksenhandi-
cappede og udsatte grupper kan forklares ved forskelle i rammevilkår mellem kom-
munerne.7  
 
Det viser, at udgiftsniveauet i den enkelte kommune på dette område ikke kun be-
stemmes af de sociale forhold, men at den enkelte kommune i vidt omfang har mu-
lighed for at påvirke ressourceforbruget.  
 
5.2.3 Kommunernes styringsmuligheder 
Serviceloven udgør det lovgivningsmæssige grundlag for kommunernes indsats ved-
rørende udsatte børn og unge samt voksenhandicappede og udsatte grupper.  
 
Serviceloven er en rammelovgivning, der giver fleksibilitet for den enkelte kommune 
i forhold til opgaveløsningen på området, herunder valg af indsatser og faglige meto-
der. Den enkelte kommune har således gode muligheder for at tilrettelægge og priori-
tere opgaveløsningen inden for de lovgivningsmæssige rammer, jf. boks 5.5. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Analyserne er omtalt i Finansieringsudvalgets rapport om opfølgning på Finansieringsreformen, jf. www.ism.dk. 
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Boks 5.5 
Rammerne for kommunernes indsats på det specialiserede socialområde 

 
1. Kommunalbestyrelsen udfylder de lovgivningsmæssige rammer  
Kommunerne har det fulde myndigheds-, finansierings- og forsyningsansvar i forhold til borgerne.  
Inden for servicelovens rammer fastsætter kommunalbestyrelsen, hvilke tilbud der skal være til 
rådighed for kommunens borgere, og kommunen træffer på baggrund af en konkret individuel vur-
dering af borgerens behov afgørelse om indsatsen.    
 
2. Kommunalbestyrelsen fastsætter det lokale serviceniveau 
De lokalt vedtagne serviceniveauer beskriver generelle retningslinjer og understøtter sagsbehand-
lerne i den konkrete sagsbehandling. Serviceniveauet understøtter dermed de afgørelser, der træffes 
i konkrete sager, men tilsidesætter ikke det individuelle skøn i hver enkelt sag. Ydelserne på det 
specialiserede socialområde skal således tildeles efter en konkret individuel behovsvurdering.     
 
3. Kommunalbestyrelsen skal sikre den økonomiske styring på området 
Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem dens prioritering og dens valg 
af indsatser samt de afsatte økonomiske ressourcer.  Kommunalbestyrelsen skal altid overveje, om 
opgaveløsningen sker på den mest økonomiske måde.  Der skal således indgå økonomiske hensyn i 
kommunens valg af indsatser og foranstaltninger. Økonomiske hensyn må imidlertid ikke gives 
forrang frem for andre hensyn, når der træffes afgørelse om hjælp til den enkelte borger.  
 

 
Regeringen og KL har de seneste år sat fokus på den kraftige udgiftsvækst på det 
specialiserede socialområde. Med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 er 
regeringen og KL således enige om, at det er nødvendigt at bremse den hidtidige 
kraftige udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde.  
 
Kommunerne må i stedet arbejde for, at den fortsatte udvikling af det specialiserede 
socialområde sker inden for de eksisterende rammer, der som følge af udgiftsudvik-
lingen er markant større end tidligere. 
 
Det er nødvendigt at prioritere udgifterne både af hensyn til de samlede rammer for 
den kommunale økonomi, men også for at sikre, at det ”specielle” ikke tager pladsen 
fra det ”normale”, herunder folkeskolen, børnepasningen og ældreplejen. 
 
For at understøtte kommunernes indsats præsenterede regeringen og KL i juni 2009 
en pjece med 25 konkrete redskaber, der har til formål at give inspiration til, hvordan 
den enkelte kommune inden for gældende lovgivning kan styre og prioritere opgave-
løsningen og udgiftsudviklingen på området.  
 
I pjecen anbefales blandt andet en række konkrete tiltag med henblik på at sikre den 
fornødne politiske styring af det specialiserede socialområde, jf. boks 5.6. 
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Boks 5.6 
Tiltag til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde 

 
1. Politisk vedtagne serviceniveauer 
Kommunalpolitikernes ansvar for prioriteringen af det specialiserede socialområde kan understøttes 
gennem fastsættelsen af politisk vedtagne serviceniveauer for opgaveløsningen.  
 
2. Serviceniveauer kombineret med forudsætning om antal og gennemsnitsomkostning 
Forudsætninger om antal brugere og gennemsnitlig omkostning pr. bruger i de politisk vedtagne 
serviceniveauer kan understøtte en tættere sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceni-
veau og det budgetterede udgiftsniveau.  
 
3. Realistisk budgetlægning 
Budgettets rolle i forhold til opgaveløsningen på det specialiserede socialområde afhænger af, hvil-
ken vægt kommunalbestyrelsen tilskriver budgettet. Et realistisk budget er en forudsætning for, at 
budgettet kan fungere som et styringsværktøj for opgaveløsningen.   
 
4. Systematisk budget- og målopfølgning 
Forvaltningen skal have et opdateret overblik over økonomien og opgaveløsningen i løbet af budget-
året, og dette overblik skal videreformidles til det politiske niveau i kommunen gennem en systema-
tisk budget- og målopfølgning. 
 
5. Håndtering af uforudsete udgifter i løbet af budgetåret 
Et eventuelt merforbrug i forhold til det vedtagne budget bør i videst muligt omfang henvises til den 
almindelige prioriteringsproces i kommunen, dvs. budgetlægningen for det kommende år. Dette 
understøtter, at budget og serviceniveau for det specialiserede socialområde fastsættes under hen-
syntagen til kommunens økonomi i øvrigt. 
 

 
Herudover er regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 
enige om en række initiativer, som skal understøtte styringen af området fremadret-
tet: 
 
• Der skal skabes sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsan-

svar på områder, hvor disse måtte være delt mellem handle- og betalingskom-
muner. Regeringen har fremsat lovforslag herom.  

 
• Den enkelte kommunalbestyrelse skal hvert kvartal modtage oversigter over den 

økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af bud-
getterne. Oversigterne drøftes løbende i kommunalbestyrelserne.  

 
• Der er igangsat et arbejde, som skal se nærmere på de styringsmæssige udfor-

dringer, som kommunerne står over for på det specialiserede socialområde. Ar-
bejdet skal blandt andet fokusere på incitamentsstrukturer og regler på området, 
herunder rammeaftaler, prisdannelse, takstfastsættelse samt køb og salg af plad-
ser mellem kommuner, regioner og private leverandører. Arbejdet skal bidrage til 
at afdække forklarende faktorer i forhold til udgiftsvæksten på tilbuddene samt 
komme med mulige løsningsforslag til at dæmpe udgiftsvæksten. 
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5.3 Benchmarking af kommunernes tildeling af førtidspension og fleksjob 
Knap 300.000 danskere i den erhvervsaktive alder er i dag på førtidspension eller i et 
fleksjob. Det betyder, at ca. 11 pct. af alle mellem 18 og 65 år varigt modtager en 
offentlig forsørgelse i form af førtidspension eller er i et varigt støttet job. 
 
I 2009 blev ca. 15.800 tilkendt førtidspension og ca. 8.700 blev visiteret til fleksjob. 
70 pct. af tilkendelserne blev givet til personer i alderen 40-59 år, og samlet set er 
tilkendelserne fordelt på ca. 43 pct. mænd og 57 pct. kvinder.  
 
Niveauet er steget over tid fra ca. 15.750 tilkendelser i 1998 fordelt på ca. 13.700 
tilkendelser af førtidspension og 2.050 visiteringer til fleksjob, jf. figur 5.8. Stigningen 
skyldes således primært en forøgelse af antallet af visiteringer til fleksjob.  
   

Figur 5.8 
Udviklingen i antal nytilkendelser af førtidspension og visiteringer til fleksjob 1998-2009 
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Kilde:  Ankestyrelsen og egne beregninger på DREAM. 
 
Udviklingen i antallet af visiteringer til fleksjob kan delvis være forårsaget af aftalen 
om førtidspensionsreformen fra 2000, som trådte i kraft 1. januar 2003. Den over-
ordnede hensigt med reformen var at sikre, at flest muligt bevarer en tilknytning til 
arbejdsmarkedet. På førtidspensionsområdet blev erhvervsevnetabskriteriet erstattet 
af arbejdsevnekriteriet, som betyder, at der kun kan tilkendes førtidspension, hvis 
arbejdsevnen er varigt nedsat, og beskæftigelse i fleksjob ikke er en mulighed. Der 
blev således større fokus på anvendelse af fleksjobordningen. 
 
I forbindelse med førtidspensionsreformen blev det vurderet, at reformen og supple-
rende tiltag på arbejdsmarkedet ville medføre færre tilkendelser af førtidspension. 
Antallet af tilkendelser er dog ikke faldet markant i forhold til 2002. 
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Boks 5.7 
Om førtidspension og fleksjob 

 
Fleksjob 
Et fleksjob er et varigt støttet job. Personer med en varig begrænset arbejdsevne, som ikke kan opnå 
eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, kan visiteres til et fleksjob. Arbejdsgiveren udbetaler 
fuld løn til fleksjobberen og modtager et kommunalt tilskud, som fastsættes på baggrund af indivi-
dets arbejdsevne i det konkrete job.    
 
Forud for afgørelsen om visitering til fleksjob skal der være redegjort for, at alle relevante tilbud og 
foranstaltninger, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen, har været afprøvet 
for at bringe eller fastholde den pågældende i ordinær beskæftigelse.  
 
Der skal i samarbejde med den pågældende være udarbejdet en redegørelse for den pågældendes 
ressourcer og muligheden for at anvende og udvikle disse. Endvidere skal der foreligge en redegørel-
se for, hvorfor den pågældendes arbejdsevne anses for varigt begrænset, samt at den ikke kan an-
vendes til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. 
 
Førtidspension 
En person kan tilkendes førtidspension, hvis personens arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant om-
fang, at vedkommende ikke er i stand til at forsørge sig selv, herunder varetage et fleksjob. Tilkendel-
sen kræver, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, samt at alle relevante aktivrettede støtteordninger er 
afprøvet. 
 
Afgørelsen om tilkendelse til førtidspension kan ske på baggrund af en samlet faglig vurdering, når 
det må anses for dokumenteret, at en person, trods støttemuligheder, ikke kan blive selvforsørgen-
de.  
 
Dokumentationsgrundlaget skal indeholde en redegørelse for den pågældendes ressourcer og mu-
ligheden for at anvende og udvikle disse, herunder en angivelse af konkrete arbejdsfunktioner, som 
den pågældende kan varetage. Det skal dokumenteres, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, og der 
skal foreligge en faglig forklaring på, hvorfor arbejdsevnen anses for varigt nedsat og trods støttemu-
ligheder ikke kan anvendes til selvforsørgelse. 
 

 
Benchmarking af kommunernes tilkendelsespraksis 
Antallet af tilkendelser af førtidspension og visiteringer til fleksjob pr. indbygger 
varierer markant fra kommune til kommune, fra ca. 2 til ca. 15 tildelinger pr. 1.000 
indbygger i alderen 18-64 år i 2009. Gennemsnittet var tilsvarende ca. 7 tildelinger pr. 
1.000 indbyggere i aldersgruppen. En del af disse forskelle i tildelingshyppigheden 
mellem kommunerne kan forklares af forskelle i en række sociale og strukturelle 
karakteristika. 
 
AKF har foretaget en analyse af forskellen mellem kommunernes tilkendelse af før-
tidspension og visitering til fleksjob, hvor der korrigeres for den enkelte kommunes 
borgersammensætning og rammevilkår, jf. boks 5.8.  
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Boks 5.8 
Overordnet metode til beregning af forventet tildeling af førtidspension og fleksjob 

 
AKFs analyse 
AKFs analyse ”Kommunernes tilkendelse af førtidspension og visitering til fleksjob” fra 2009 under-
søger de kommunale forskelle i tildeling af førtidspension og fleksjob.  Der anvendes en regressions-
analyse på individniveau, hvor responsvariablen er sandsynligheden for, at individet bliver tildelt 
førtidspension eller fleksjob i 2006 eller 2007. Det forventede antal tildelinger pr. indbygger beregnes 
herefter som gennemsnittet af individernes sandsynlighed i den enkelte kommune.  
 
Populationen er afgrænset til individer i alderen 18-64 år, som ikke allerede er tilkendt førtidspension 
forud for 2006.  
 
Der korrigeres for følgende forhold: 
• Demografi og befolkningssammensætning 
• Uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning  
• Branchetilhørsforhold 
• Helbred og medicinforbrug  
• Kommunale rammebetingelser  
 
Kommunerne Læsø, Ærø, Samsø, Fanø, Hillerød og Roskilde er udeladt af analysen.  
 

 
Analysen sammenligner kommunernes faktiske antal tildelinger i årene 2006 og 2007 
med det forventede antal tildelinger, når der korrigeres for forskelle i alderssammen-
sætning, arbejdsmarkedstilknytning, helbredstilstand, uddannelsesniveau, befolk-
ningsstørrelse mv.  
 
På baggrund af denne sammenligning er der identificeret den femtedel af kommu-
nerne, som har henholdsvist det laveste og det højeste antal tilkendelser til førtids-
pension og visiteringer til fleksjob pr. indbygger i forhold til det forventede niveau, jf. 
tabel 5.7. Flere hovedstadskommuner placerer sig i gruppen af kommuner med fær-
rest tildelinger i forhold til forventet, mens ingen hovedstadskommuner tilhører den 
femtedel af kommuner med flest tildelinger. Omvendt findes der udkantskommuner 
i begge grupperinger. Kommunerne Lolland og Langeland tilhører gruppen med flest 
tildelinger i forhold til forventet, mens Frederikshavn og Bornholms kommune tilhø-
rer den femtedel af kommuner med færrest tildelinger. En række større jyske kom-
muner – bl.a. Århus og Esbjerg – har relativt mange tilkendelser. 
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Tabel 5.7 
Femtedel af kommuner med færrest og flest tildelinger i forhold til forventet niveau 

 
 Kommuner med færrest tildelinger Kommuner med flest tildelinger  

 Bornholm, Dragør, Egedal, Frederikshavn, Frederiks-
sund, Gentofte, Hedensted, Helsingør, Herlev, Hjør-
ring, Jammerbugt, Kerteminde, Lemvig, Norddjurs, 
Nordfyns, Silkeborg, Solrød, Tårnby, Vallensbæk. 
 

Billund, Esbjerg, Haderslev, Herning, Horsens, 
Langeland, Lolland, Middelfart, Morsø, Nyborg, 
Odsherred, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, 
Svendborg, Sønderborg, Aabenraa, Århus. 
 

 

  
Regneeksempel: 
Antallet af tildelinger på landsplan kan reduceres med ca. 35 pct., hvis alle kommuner tilkender førtids-
pension og visitere til fleksjob på niveau med den femtedel af kommunerne, der har færrest tildelinger. 
 

 

  
Kilde:  AKF. 
 

 

  
Ifølge AKFs analyse kan det beregnes, at hvis alle kommuner tilkendte førtidspensi-
on og visiterede til fleksjob på niveau med den femtedel af kommunerne, der har den 
laveste tilkendelseshyppighed i forhold til forventet, givet befolkningssammensæt-
ning og rammevilkår, så kunne antallet af tildelinger over en toårig periode reduceres 
med ca. 35 pct. svarende til ca. 5.900 tildelinger pr. år.  
 
På baggrund af AKFs definition af visiteringer til fleksjob fås ifølge analysen ca. 
8.000 visiteringer til fleksjob i perioden 2006-2007. En beregning på DREAM, som 
inkluderer alle personer med påbegyndt fleksjob eller modtagelse af ledighedsydelse 
af mindst fire ugers varighed i 2006-2007, giver ca. 18.700 personer. En anvendelse 
af dette tal betyder, at en reduktion af antallet af tildelinger med 35 pct. svarer til et 
fald i antallet af tildelinger med ca. 7.700 personer pr. år i samme periode, alt andet 
lige. Færre tilkendelser vil reducere udgifterne til de berørte ydelser for både den 
enkelte kommune og for staten, idet statsrefusionen udgør 35 pct. for førtidspension 
og ledighedsydelse og 65 pct. for fleksjob. 
 
En kvalitativ analyse af forskelle i kommunernes tilkendelsespraksis foretaget af 
AKF8 indikerer, at bl.a. forskelle i lægelig bedømmelse kan spille en vigtig rolle i 
variationen mellem kommunernes tilkendelsespraksis. Undersøgelsen viser også, at 
der generelt hverken er politiske målsætninger for eller budgetmæssige begrænsnin-
ger af tildelingen af førtidspension og fleksjob i kommunerne. 
 
 
5.4 Benchmarking af kommunernes integrationsindsats 
 
5.4.1 Den kommunale integrationsopgave 
Siden integrationsloven trådte i kraft i 1999 har kommunerne haft ansvaret for nyan-
komne udlændinges integration fra det tidspunkt, hvor udlændingen får opholdstilla-
delse og boligplaceres i kommunen.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 ”Tildeling af førtidspension og fleksjob”, AKF 2009. 
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Kernen i den kommunale integrationsindsats er introduktionsprogrammet, som 
kommunerne har pligt til at tilbyde alle flygtninge, familiesammenførte til flygtninge 
og familiesammenførte til andre udlændinge, jf. boks 5.9. Et af formålene med intro-
duktionsprogrammet er at gøre udlændinge hurtigt selvforsørgende gennem beskæf-
tigelse. 
 

Boks 5.9 
Introduktionsprogrammet 

 
Introduktionsprogrammet har tre hovedmålsætninger: 
• Bidrage til at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borge-

re i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv. 
• Bidrage til at udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. 
• Bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende værdier 

og normer. 
 
Introduktionsprogrammet består af danskuddannelse, herunder undervisning i dansk samfundsfor-
ståelse samt beskæftigelsesrettede tilbud. Introduktionsprogrammet har en varighed af 37 timer om 
ugen i op til tre år.  
 
Udlændinge overgår til den almindelige aktive beskæftigelsesindsats under lov om aktiv socialpolitik, 
hvis de ved introduktionsprogrammets ophør ikke er kommet i beskæftigelse eller uddannelse.  
 

 
Antallet af personer omfattet af introduktionsprogrammet er steget siden 2006, hvor 
ca. 9.000 personer var omfattet, jf. figur 5.9a. I 2010 forventes ca. 14.000 personer at 
være omfattet. Udgiftsudviklingen følger overvejende samme mønster. Der er bud-
getteret med udgifter for stat og kommuner på godt 1,3 mia. kr. i 2010. 
 

Figur 5.9a Figur 5.9b 
Udvikling i personer under  
Introduktionsprogrammet 2005-2010 

Statslige og kommunale udgifter til  
introduktionsprogrammet (2010-pl)  
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Anm.:  2010 er budgettal (FL10). 

 
Fra 1. januar 2008 blev finansieringsmodellen for introduktionsprogrammet ændret, 
så kommunerne fik øget tilskyndelse til at sikre en effektiv integrationsindsats, da 
resultattilskuddene for at få udlændinge i selvforsørgelse blev hævet væsentligt.  
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5.4.2 Kommunale forskelle i opnåelse af selvforsørgelse 
AKF har gennemført en benchmarking af den kommunale integrationsindsats, som 
sammenligner, hvor mange måneder, der går, fra en udlænding får opholdstilladelse 
til han eller hun er selvforsørgende i mindst seks sammenhængende måneder.   
 
Analysen omfatter flygtninge og familiesammenførte udlændinge under integrations-
loven, der er ankommet i perioden 1999-2006. Omfanget af længerevarende beskæf-
tigelse eller uddannelse måles frem til 2007.  
 

Boks 5.10 
AKF’s metode til benchmarking af den kommunale integrationsindsats målt ved selvforsørgelse 

 
Udregning af benchmarkindikator for kommuner  
For hver kommune er beregnet en forventet varighed, der betegner, hvor hurtigt kommunen kan 
forventes at få gruppen selvforsørgelse. Der tages både højde for den enkelte udlændings karakteri-
stika. Fx har forhold som opholdsgrundlag, oprindelsesland, helbred, alder, familieforhold og køn 
betydning for den enkelte udlændinges sandsynlighed for selvforsørgelse. Fx er der forskel på sand-
synligheden for at komme i beskæftigelse afhængigt af, om udlændingen er 25 eller 55 år, eller om 
den pågældende kommer fra Syrien eller Somalia.  
 
Dertil kommer, at forskelle i kommunernes arbejdsmarkedsforhold, fx antallet arbejdspladser i 
kommunen, vil også enten forbedre eller forværre kommunens sandsynlighed for at få flygtninge og 
familiesammenførte i arbejde. 
 
Indikatoren for den enkelte kommune beregnes herefter som den faktiske varighed fratrukket for-
ventede varighed. Dvs. hvis indikatoren er negativ er det udtryk for, at kommunen er hurtigere, end 
man kunne forvente og vice versa.  Dvs. at for en kommune med særligt svære forudsætninger kan et 
resultat, der svarer til gennemsnittet på landsplan, være et særdeles godt resultat, mens en kommu-
ne med mere gunstige betingelser, må kunne forventes at ligge under gennemsnittet.  

 

 
Undersøgelsen viser, at kommunerne generelt er blevet bedre til at få udlændinge i 
beskæftigelse eller uddannelse i perioden 1999-2007. For udlændinge, der fik op-
holdstilladelse i 2000, var 15,2 pct. selvforsørgende efter et år. For udlændinge, der 
ankom i 2006, var dette tal 29 pct., jf. tabel 5.8. Tilsvarende forbedringer kan ses efter 
2 og 3 års ophold. 
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Tabel 5.8 
Andelen af personer under integrationsloven i selvforsørgelse efter året for opholdstilladelse og 
antal år efter opholdstilladelse 

                                                                                          Antal år efter opholdstilladelse 
 År for opholdstilladelse 1 2 3 4 5 6 7 8  

 1999 18,7 30,2 39,5 47,2 52,0 56,0 60,0 64,0  
 2000 15,2 26,4 36,7 43,8 50,4 55,3 60,0   
 2001 15,7 26,4 38,0 46,4 53,3 59,5    
 2002 17,7 30,6 42,7 52,3 59,9     
 2003 18,4 35,0 48,7 59,8      
 2004 24,1 41,0 55,5       
 2005 25,4 44,0        
 2006 29,0         
  

Anm.: AKF ’Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-
2007’, 2009.  

 

 

 
En del af forklaringen på forbedrede resultater kan tilskrives en ændret sammensæt-
ning af udlændingegruppen og konjunkturudviklingen. Hvis der korrigeres for disse 
forhold, jf. boks 5.10, kan der stadig spores en forbedring af indsatsen siden 2000. 
Således er der en tendens til, at udlændinge ankommet efter 2002 har en højere sand-
synligheden for at blive selvforsørgende, end det kunne forventes. 
 
Der er stor forskel på resultaterne af kommunernes integrationsindsats. Det tager i 
gennemsnit 45 måneder eller knap fire år, før flygtninge og familiesammenførte bli-
ver selvforsørgende. Det dækker over en spredning fra knap 59 måneder i den kom-
mune, hvor det tager længst tid til godt 31 måneder i den kommune, hvor det tager 
kortest tid.  
 
En væsentlig del af forskellen mellem kommunernes resultater kan dog henføres til 
forskelle i kommunernes forudsætninger. Men når der korrigeres for disse forskelle, 
er der fortsat store forskel på kommunerne. I den hurtigste kommune tager det 9,4 
måneder kortere end forventet, mens det i den langsomste tager 7,1 måned længere 
end forventet, jf. tabel 5.9.   
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Tabel 5.9  
Benchmarking af den kommunale integrationsindsats 

 
 Måneder ift.  forventet  Hurtigste 10 (alfabetisk) Langsomste 10 (alfabetisk)  

  Billund Dragør  
  Frederikshavn Frederiksberg  
  Halsnæs Langeland  
  Hedensted Lemvig  
  Horsens Lolland  
  Høje-Taastrup Nyborg  
  Hørsholm Odsherred  
  Ishøj Skive  
  Tårnby Sorø  
  Vallensbæk 

Gennemsnit 
top 10 

-4,6 
(39,5) 

 
Interval 
top 10 

(-9,4 -  -3,1) 

Tønder 

Gennemsnit 
bund 10 

4,8 
(49,2) 

 
Interval 
bund10 

(4,1-7,1) 

 
    
 Landsgennemsnit -0,2 (45,1)  
  

Anm.: AKF ’Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-
 2007’, 2009. 
 

 

 
Der er ingen klar tendens i retning af, at fx bykommuner med mange indvandrere er 
særligt langsomme eller hurtige. Århus ligger fx i den langsomste femtedel, og Kø-
benhavn i den midterste femtedel på trods af, at de to kommuner har flest udlændin-
ge under integrationsloven. Der er heller ingen tendens til, at udkantsområder klarer 
sig dårligere end gennemsnittet. Det skyldes formentlig, at der i benchmarken tages 
højde for lokale beskæftigelsesforhold.   
 
Sammenligningen viser, at der er et væsentligt forbedringspotentiale i den kommuna-
le integrationsindsats. Hvis de kommuner, der i dag er relativt langsomme, yder en 
indsats, så varigheden fra opholdstilladelse til selvforsørgelse svarer til landsgennem-
snittet ville det svare til antallet af helårspersoner uden selvforsørgelse kunne ned-
bringes med ca. 400 helårspersoner, svarende til et fald på ca. 6 pct., jf. tabel 5.10. 
Hvis de i stedet præstere på niveau med den bedste femtedel af kommunerne, ville 
antallet blive nedbragt med 1.640 helårspersoner eller ca. 23 pct. 
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Tabel 5.10 
Kommunernes integrationsindsats: Regneeksempler for forbedringspotentiale 

 
  Helårspersoner Mio. kr.  

 Ved landsgennemsnit    
 Personer under integrationsloven 406 50  
 -heraf ydelsesmodtagere 269   
 Ved top 20-niveau    
 Personer under integrationsloven 1.640 200  
 -heraf ydelsesmodtagere 1.243   
  

Anm.:  Det er antaget, at halvdelen er omfattet af introduktionsprogrammet og halvdelen af lov om aktiv 
social politik. Der er taget udgangspunkt i hhv. de gennemsnitlige driftsudgifter for en helårsperson på 
hhv. 74.460 kr. under introduktionsprogrammet og 67.500 kr. for en kontanthjælpsmodtager i aktive-
ring. 

Kilde:  AKF ’Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2007’, 2009. 
 

 

 
I de to regneeksempler vil de offentlige udgifter til introduktionsydelse og starthjælp 
samt driftsudgifter i forbindelse med introduktionsprogrammet og senere den ordi-
nære aktiveringsindsats kunne nedbringes med hhv. 50 og 200 mio. kr. om året.  
 
 
5.5 Forskelle i sygefraværet i kommunerne 
Medarbejderne i kommunerne havde i 2008 et gennemsnitligt sygefravær på 13,7 
arbejdsdage – svarende til en fraværsprocent på 6 pct.  
 
Der er betydelige forskelle kommunerne imellem med hensyn til omfanget af syge-
fravær. Nogle kommuner har et sygefravær på gennemsnitligt 16-17 dage om året, 
mens andre kommuner kun har et gennemsnitligt fravær på 10-11 dage. Forskellen 
mellem det højeste og laveste sygefravær er på ca. 85 pct., jf. tabel 5.11. 
 
Høje Tåstrup Kommune har med et gennemsnit på 17 sygefraværsdage om året det 
højeste sygefravær, svarende til 7,5 pct. af den samlede arbejdstid. Læsø Kommune 
og Lemvig kommune har det laveste sygefravær.  
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Tabel 5.11 
Sygefravær i kommunerne 2008 

 
 Kommuner med højest/lavest 

sygefravær 
Højeste 5 

Antal fraværsdagværk 
Laveste 5 

Antal fraværsdagværk 
 

  Høje-Taastrup 17,0  Læsø 9,2   
  Holbæk 16,7  Lemvig 9,7  
  Brøndby 16,2  Gribskov 10,0   
  Rødovre 16,1  Vesthimmerland 11,0   
  København 16,1  Skive 11,2   
 Landsgennemsnit 13,8  
  

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor, ”Fraværsstatistik for den kommunale og regionale sektor 2008” 
 

 

 
Sygefraværet er generelt set lavest i Vestdanmark. Særligt blandt de vestjyske kom-
muner har medarbejderne et lavere sygefravær. Der er imidlertid også store forskelle i 
sygefraværet mellem kommunerne i region Hovedstaden, som har det største antal 
kommuner. Her svinger sygefraværet her fra ca. 10 dagsværk i Gribskov Kommuner 
og ca. 12 dage i Allerød Kommune til omkring 16-17 dagsværk i fx Københavns 
Kommune, Brøndby Kommune og Høje-Taastrup. 
 
Det samlede sygefravær for kommunalt ansatte under ét udgjorde knap 5,5 mio. 
fraværsdagsværk. Tages udgangspunkt i den gennemsnitlige timefortjeneste for samt-
lige kommunalt ansatte indebærer det, at kommunernes tabte arbejdsfortjeneste (løn) 
som følge af sygefravær beløb sig til næsten 10 mia. kr. i 2008.  
 
Hvis de kommuner, hvis sygefravær ligger over landsgennemsnittet, under ét var i 
stand til at nedbringe sygefraværet til et niveau svarende til det gennemsnitlige, ville 
det frigøre ressourcer svarende til godt 0,4 mia. kr. i lønninger. Dertil kommer øvrig 
drift og mindreudgifter til vikardækning m.v. Der er i dette regneeksempel ikke kor-
rigeret for eventuelle produktivitetsstigninger i forlængelse af sygdomsforløb, kom-
munale mindreudgifter ved indhentning af sygedagpenge og mellemkommunale vari-
ationer i køn, arbejdsfunktioner mv.  
 
Frigørelsespotentialet skal desuden ses i sammenhæng med, at det kommunale syge-
fravær er højere end i den private sektor. Tilsvarende ligger det kommunale sygefra-
vær generelt på et højere niveau end den statslige sektor. Således var det gennemsnit-
lige sygefravær pr. medarbejder i staten over 5 fraværsdage (dagsværk) lavere end i 
kommunerne i 2008. En del af forklaringen skyldes, at kommunerne har en anden 
medarbejdersammensætning, varetager andre opgaver, arbejdsfunktioner m.m., der 
er kendetegnet ved et højere sygefravær.    
    
En del af forskellen i sygefraværet kan sandsynligvis også henføres til, at nogle kom-
muner ikke er hurtige nok til at følge op på medarbejdernes sygefravær. Det afspejles 
blandt andet ved, at sygefraværet langt fra er fordelt ligeligt blandt de ca. 405.000 
fuldtidsbeskæftigede i kommunerne. Således stod 5 pct. af de ansatte for 55 pct. af 
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det samlede sygefravær i 2008, hvorimod der ikke er registreret noget sygefravær for 
20 pct. af de ansatte.  
 
Tilsvarende indikerer variationerne, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang er 
opmærksomme på, at en række overenskomstområder udskiller sig særligt ved at 
have et væsentligt højere gennemsnitligt sygefravær. Særligt for rengøringspersonale, 
kontor- og edb-personale, social- og sundhedspersonale og omsorgs- og pædagog-
medhjælpere er der registreret et højere gennemsnitligt sygefravær.     
 
Kommunerne har under ét haft et lille fald i sygefraværet fra 2007 til 2008, jf. tabel 
5.12. Der er i opgørelsen ikke er korrigeret for, at kommunerne med kommunalre-
formen har modtaget nye opgaver og personalegrupper mv., hvor der traditionelt 
kan være et højere eller et lavere sygefravær. Der er i øvrigt ikke noget som tyder på, 
at kommunalreformen under ét har medført højere sygefravær i kommunerne.  
 

Tabel 5.12 
Sygefravær i kommunerne opgjort i fraværsdagsværk 2006-2008 

 
  2006 2007 2008 2006-2008  

 Kvinder 14,6 14,9 14,6 0,0  
 Mænd 11,1 11,3 11,0 -0,1  
 I alt 13,8 14,0 13,8 0,0  
  

Anm.: Sygefraværet er opgjort som antal årlige fraværsdagsværk pga. sygdom pr. fuldtidsbeskæftiget. 
Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor, ”Fraværsstatistik for den kommunale og regionale sektor 2008”. 
 

 

 
Den samlede udvikling dækker over, at der både er kommuner som har haft faldende 
og stigende sygefravær i perioden. Der kan ikke identificeres særskilte udviklingsten-
denser fordelt på køn eller arbejdsfunktioner i perioden.  
 
Spredningen i det gennemsnitlige sygefravær i kommunerne har ligeledes været rela-
tivt konstant før og efter reformen, jf. figur 5.11.  
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Figur 5.11 
Sygefravær i kommunerne 2006 og 2008 
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Anm.:  Sygefraværet er opgjort som antal årlige fraværsdagsværk pga. sygdom pr. fuldtidsbeskæftiget. 
Kilde:  Det Fælleskommunale Løndatakontor. 
 
Der er en række kommuner med et meget højt fravær i 2006, som i 2008 er kommet 
ned på et lavere niveau og enkelte kommuner har nedbragt det gennemsnitlige syge-
fravær til under 10 fraværsdagsværk pr. medarbejder. Det modsvares dog af, at en 
der for en række kommuner er registreret mindre stigninger i fraværet. 
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6. Administrative udgifter i kommuner og regioner  

Et af formålene med kommunalreformen var at sikre grundlaget for en mere effektiv 
varetagelse af de administrative opgaver i kommuner og regioner. Større kommuner 
har bedre muligheder for at udnytte de stordriftsfordele, der kan opnås på det admi-
nistrative område, og hermed frigøre ressourcer til kommunernes borgernære ser-
viceopgaver inden for bl.a. ældrepleje, skoler og sundhed.  
 
En effektiv kommunal og regional administration er endvidere nødvendig for at 
kunne imødegå de rekrutteringsudfordringer, der ventes i de kommende år på en ræ-
kke af serviceområderne – som følge af, at store årgange af ældre medarbejdere når 
pensionsalderen, og kun relativt små årgange af unge kommer ind på arbejdsmarke-
det. Denne udfordring kan kommuner og regioner bl.a. imødegå ved at anvende fær-
re medarbejderressourcer til administrative opgaver og flere til de egentlige kerneop-
gaver. 
 
Endelig vil en løbende effektivisering af løsningen af de administrative opgaver bi-
drage til, at den offentlige sektor moderniseres og konstant tilbyder arbejdspladser, 
der organisatorisk og teknologisk er fuldt på højde med det øvrige arbejdsmarked.  
 
Der er fortsat et betydeligt grundlag for at effektivisere den kommunale og regionale 
administration. Kapitlet viser, at: 
 
• Kommunerne og regionerne endnu ikke har udnyttet de stordriftsmuligheder, 

som kommunalreformen har skabt, til at effektivisere administrationen. I kom-
munerne er antallet af administrative medarbejdere stort set uændret siden 
kommunalreformen i 2007, mens antallet af administrative ansatte i regionerne 
er steget med 16 pct. siden 2007. 

• Der er store forskelle i enkelte kommuners administrative udgifter. Nogle kom-
muner anvender 10-11 administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere, mens 
andre anvender 18-19 administrative medarbejdere. Også blandt regionerne er 
der store forskelle i de administrative udgifter.  

• Generelt er de administrative udgifter faldet beskedent i de sammenlagte kom-
muner, mens de er steget i de fortsættende kommuner. Det indikerer, at de sam-
menlagte kommuner har benyttet sammenlægningen til at overveje, hvordan op-
gaveløsningen skulle organiseres mest effektivt. 

• En ny analyse af kommunernes regnskabs-, bogholderi- og lønopgaver viser, at 
der er betydelige effektiviseringsgevinster at hente, hvis kommunerne organiserer 
den administrative opgaveløsning mere hensigtsmæssigt. Det indebærer, at 
kommunerne i højere grad end i dag samler de administrative opgaver i større 
enheder. 
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Både kommuner og regioner kan således fortsat frigøre betydelige midler i deres ad-
ministration, der kan omsættes til prioritering af bl.a. borgernær service. Dette forud-
sætter, at der fokuseres på bedre opgavetilrettelæggelse, udnyttelse af stordriftsforde-
le og øget digitalisering. 
 
Kommunalreformen  
Med kommunalreformen blev antallet af kommuner reduceret fra 271 til 98, og der 
blev skabt fem nye regioner med hovedansvar for sundhedsopgaverne. Baggrunden 
for kommunalreformen var et ønske om at skabe fagligt mere bæredygtige enheder, 
der samtidig bedre var i stand til at realisere økonomiske stordriftsfordele.  
 
Mulighederne for at opnå stordriftsfordele og effektiviseringsgevinster forventedes 
forud for kommunalreformen især at gælde på administrationsområdet. Kommunal-
reformen indebar, at en række parallelfunktioner kunne nedlægges, hvilket i sig selv 
ville føre til effektiviseringsgevinster, ligesom fx antallet af chefer i kommuner og re-
gioner kunne nedbringes. 
 
Samtidig med kommunesammenlægningerne blev der gennemført en betydelig opga-
veflytning af tidligere statslige og amtslige opgaver til kommunerne bl.a. på miljøom-
rådet og det specialiserede sociale område. Både sammenlagte og ikke-sammenlagte 
kommuner fik fra den 1. januar 2007 således både flere opgaver og ansatte.  
 
 
6.1 Udvikling i kommunernes administrative udgifter 
De nye kommunalbestyrelser har påbegyndt deres anden valgperiode. Det kan derfor 
være en anledning til at se nærmere på, hvordan kommunernes administrationsudgif-
ter har udviklet sig siden kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007.  
 
KL vurderede forud for kommunalreformen, at reformen over en periode på 2-4 år 
ville muliggøre effektiviseringsgevinster svarende til 5-10 pct. af nettodriftsudgifterne 
på administrationsområdet1. Med udgangspunkt i kommunernes udgifter til admini-
stration svarer det til en besparelse på administrationsområdet på 1,5 - 3 mia. kr. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Kilde: Inspirationskatalog – effektiviseringer i forbindelse med opgave- og strukturreformen, KL, 2006. 
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6.1.1 Kommunernes administrative udgifter 2007-2010 
I 2007 var kommunernes administrationsudgifter 29,2 mia. kr., opregnet til 2010-
pris- og opgaveniveau2. I 2010 udgør de budgetterede kommunale administrations-
udgifter 29,3 mia. kr. Kommunernes administrative udgifter har således stort set væ-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger. 

Boks 6.1 
Udgifter versus ansatte som mål for administration 

 
Kommunernes ressourceforbrug til administration kan beskrives på to måder: 
 
• En opgørelse af administrative udgifter med afsæt i kommunernes konteringer i det kommunale 

budget- og regnskabssystem på baggrund af en vurdering af hvilke konti, der kan henføres til 
administration. Data er tilgængelig hos Danmarks Statistik. 
 

• En opgørelse af antallet af administrative medarbejdere med afsæt i data for fuldtidsansatte i 
kommunerne på baggrund af en vurdering af hvilke kategorier af medarbejdere, der har admini-
stration som en væsentlig del af arbejdsindholdet.  Data er tilgængelig hos Det Fælleskommuna-
le Løndatakontor. 

 
Administrative udgifter 
Administrative udgifter er kommunens udgifter på en række konti, hvor politisk og administrativ or-
ganisation (hovedfunktion 6.42 og 6.45) er de væsentligste. Disse rummer alene udgifter, der afhol-
des centralt i kommunerne til administration. Det betyder, at de administrationsudgifter, som fx af-
holdes af den enkelte daginstitution eller skole, ikke er medtaget. De kommunale administrationsud-
gifter i dette kapitel udgøres af hovedfunktionerne 6.42 og 6.45. 
 
Kommunernes regnskaber er umiddelbart mere pålidelige end de kommunale budgetter. Regnskabs-
tallene kan dog suppleres med budgettal for at sikre et mere opdateret datagrundlag og for at belyse 
den fremadrettede udvikling. Budgetterne kan dog indeholde puljer mv., som udmøntes i løbet af 
budgetåret, hvorfor budget- og regnskabstal ikke umiddelbart kan sammenlignes. 
 
Administrativt personale 
En opgørelse af ressourceforbrug til administration baseret på antallet af ansatte har den fordel, at 
det ideelt set medtager alle de medarbejdere, der beskæftiger sig med administration i kommuner-
ne, uanset om medarbejderne konkret er placeret centralt eller decentralt i kommunen. Dermed vil 
en forskel i graden af decentralisering ikke påvirke en sammenligning mellem kommuner.  
 
Kategoriseringen af de kommunale medarbejdere i henholdsvis administrativt og ikke-administrativt 
personale sker på baggrund af en nøje gennemgang af de enkelte stillingskategorier under samtlige 
kommunale overenskomstområder.  
 
Konkret betyder det, at administrativt personale på de kommunale sektorområder som eksempelvis 
skoleinspektører, daginstitutionsledere og ledere i hjemmeplejen mv. medtages i opgørelsen af ad-
ministrativt personale, hvilket ikke er tilfældet, når der tages afsæt i en opgørelse af udgifter. På den 
anden side kategoriseres socialrådgivere, der typisk er placeret centralt på rådhuset, ikke under ad-
ministration, hvilket er tilfældet i en traditionel udgiftsopgørelse. Det bemærkes, at det i forbindelse 
med kategoriseringen ikke er muligt at tage højde for, at eksempelvis institutionsledere også beskæf-
tiger sig med andet end administration. 
 
Denne fremgangsmåde til opgørelse af kommunernes administrative personale har tidligere været 
anvendt i Finansministeriets Budgetredegørelse 2003 samt i Finansministeriets Handlingsplan for at 
frigøre ressourcer til borgernær service fra 2008.  
 



 Kapitel 6. Administrative udgifter i kommuner og regioner 

126 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 

ret uforandret siden kommunalreformen i 2007, når der korrigeres for de opgaver, 
der er tilført kommunerne i samme periode, jf. figur 6.1a.  
 

Figur 6.1a Figur 6.1b 
Udgifter til administration i henholdsvis 
kommunale regnskaber og budgetter 
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Anm.: For 2007-2010 er der korrigeret for opga-

veoverførsel til og fra kommunerne. Kom-
munerne har i 2009 afholdt udgifter på ca. 
300 mio. kr. til kommunalvalg.  

Kilde:  Danmarks Statistik, FLD, egne beregnin-
ger. 

  
Anm.:  For 2007-2010 er der ikke korrigeret for 

opgaveoverførsel til og fra kommunerne.  
Kilde:  Danmarks Statistik, FLD, egne beregnin-

ger. 

 
Det samme billede genfindes for udviklingen i antallet af administrativt ansatte i 
kommunerne3, jf. figur 6.1b. Kommunerne havde i januar 2007 ca. 72.400 fuldtids-
ansatte administrative medarbejdere. I slutningen af 2009 var antallet ca. 73.900. 
 
Opgørelsen af antallet af administrative medarbejdere i kommunerne er ikke opgave-
justeret, men viser det faktiske antal. Således indgår overførslen af det tidligere stats-
lige beskæftigelsesområde med ca. 1.300 årsværk medio 2009, hvilket bidrager til at 
forklare en del af stigningen i antallet af administrative medarbejdere fra medio 2008 
til ultimo 2009. Hertil kommer den generelle konjunkturudvikling, som i 2009 kan 
have gjort det lettere for kommunerne at rekruttere. 
 

Antallet af kommunale chefer er fra januar 2007 til oktober 2009 steget fra ca. 2.600 
til ca. 2.900. Dette dækker over, at antallet af kommunaldirektører og andre topche-
fer er næsten halveret fra ca. 950 til ca. 500, mens gruppen af andre chefer er forøget 
fra ca. 1.650 til ca. 2.400, jf. figur 6.2. Kommunalreformen har således endnu ikke ført 
til en samlet reduktion i antallet af chefer i kommunerne, hvilket ellers var en forven-
tet gevinst af kommunalreformen. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 FLD-tallene afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse af den offentlige beskæftigelse fordelt på kommuner og regi-
oner. Afvigelserne afspejler blandt andet, at Danmarks Statistik opgør antallet af fuldtidsbeskæftigede (aftalte timer 
samt overtid), mens FLD opgør antal årsværk uden medregning af eksempelvis merarbejde og overtid for fuldtidsan-
satte. Desuden omfatter Danmarks Statistiks tal – i modsætning til FLD-tallene – den offentlige beskæftigelse i selv-
ejende institutioner. 
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Figur 6.2 
Udvikling i antallet af chefer i kommunerne fra 2007-2009 
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Anm.:  Eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner, da stillingskategorierne i disse kommuner adskiller sig 

fra de øvrige. 
Kilde:  FLD. 
 
Det samlede billede af kommunernes administration efter kommunalreformen er så-
ledes, at kommunerne langtfra har indhentet de potentialer på administrationsområ-
det, der var en del af baggrunden for kommunalreformen, og som både KL og rege-
ringen forventede. Der er dermed stadig et betydeligt effektiviseringspotentiale i 
kommunerne, som kan realiseres gennem en målrettet indsats for effektivisering og 
udnyttelse af stordriftsfordele. Kommunernes seneste budgetlægning tyder på, at 
kommunerne nu har påbegyndt dette arbejde. 
 
 
6.1.2 Store og små kommuner 
Kommunalreformen medførte, at en række af de mindste kommuner blev samlet i 
færre større kommuner, samtidigt med at nogle store kommuner fortsatte som selv-
stændige kommuner. Enkelte mindre kommuner blev dog af forskellige grunde ikke 
sammenlagt.  
 
Der kan nu gøres status over, hvilken betydning kommunestørrelse har haft for ud-
viklingen i de kommunale administrationsbudgetter siden kommunalreformen. Tal-
lene viser, at især kommuner med 25.000 - 75.000 indbyggere har reduceret deres 
administrationsbudgetter siden 2007, jf. figur 6.3. Deres budgetterede administrati-
onsudgifter pr. indbygger falder fra ca. 5.500 i 2007 til ca. 5.240 i 2010, svarende til et 
fald på knap 5 pct. Fra 2009 og 2010 kan der ses et fald i administrationsbudgetterne 
pr. indbygger i både store og små kommuner. 
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Figur 6.3 
Budgetterede administrative udgifter pr. indbygger for forskellige kommunestørrelser 
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Anm.:  Gennemsnittene er vægtede i forhold til indbyggertal. 
Kilde:  Danmarks Statistik, egne beregninger. 
 
6.1.3 Sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner 
Sammenlignes de administrative udgifter i de sammenlagte kommuner med de ikke-
sammenlagte kommuner, fremgår det, at de ikke-sammenlagte kommuner i 2007 
havde højere administrationsudgifter end de nye kommuner, jf. figur 6.4a.  
 
Forskellen er yderligere udbygget siden 2007. Mens de 98 kommuner set under ét 
som nævnt har haft uændrede administrationsbudgetter siden kommunalreformen, jf. 
figur 6.1a, så har de sammenlagte kommuner haft et fald i de budgetterede udgifter og 
de ikke-sammenlagte kommuner en stigning. Stigningen ses især hos de største af de 
ikke-sammenlagte kommuner. De ikke-sammenlagte kommuner budgetterer i 2010 
med ca. 700 kr. mere pr. indbygger end de sammenlagte kommuner. På landsplan 
svarer de ikke-sammenlagte kommuners budgetterede merforbrug i forhold til de 
sammenlagte kommuner til 1,5 mia. kr. i 2010. 
 
Billedet er det samme, hvis der ses på antallet af administrative medarbejdere pr. 
1.000 indbyggere i kommunerne. Her har sammenlægningskommunerne siden 2007 
fået lidt færre administrativt ansatte, mens de ikke-sammenlagte kommuner har fået 
lidt flere, jf. figur 6.4b. Som med administrationsudgifterne gælder det endvidere, at de 
ikke-sammenlagte kommuners niveau i forvejen var højere. 
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Figur 6.4a Figur 6.4b 
Udgifter til administration pr, indbygger i 
hhv. kommunale regnskaber og budgetter 
for sammenlagte og ikke-sammenlagte 
kommuner 
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Anm.: For 2007-2010 er der korrigeret for opga-

veoverførsel til og fra kommunerne.  Kom-
munerne har i 2009 afholdt udgifter til 
kommunalvalg. 

Kilde: FLD, Danmarks Statistik, egne beregninger. 

  
Anm.: For 2007-2010 er der ikke korrigeret for 

opgaveoverførsel til og fra kommunerne. 
Kilde: FLD, Danmarks Statistik, egne beregnin-

ger. 

 
Boks 6.2 
Forskel på sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner 

 
På landsplan svarer de ikke-sammenlagte kommuners budgetterede merforbrug til administration i 
forhold til de sammenlagte kommuner til 1,5 mia. kr. i 2010. Størstedelen af merforbruget er opstå-
et, siden kommunalreformen trådte i kraft. De sammenlagte kommuner har et fald i de budgettere-
de, opgavekorrigerede udgifter fra 2007 til 2010 på ca. 240 kr. pr. indbygger, mens de ikke-
sammenlagte kommuner i samme periode har en stigning af samme størrelsesorden. Stigningen er 
større hos de største af de ikke-sammenlagte kommuner. 
 

 
De sammenlagte kommuners faldende administrative udgifter indikerer, at de sam-
menlægninger, som kommunerne har gennemgået, i sig selv har haft en positiv effekt 
på administrationsudgifterne. I forbindelse med sammenlægningerne har kommu-
nerne skullet overveje, hvordan opgaveløsningen skulle organiseres og tilrettelægges 
mest effektivt, jf. boks 6.3.  
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Boks 6.3 
Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 

 
KL gennemførte i december 2009 en undersøgelse af effektiviseringsarbejdet blandt landets kom-
muner. Undersøgelsen viser, at sammenlagte kommuner i langt større grad end ikke-sammenlagte 
kommuner har gennemført strukturtilpasninger i perioden 2007-2009. Samme undersøgelse viser, at 
kommuner med en politisk vedtaget strategi for effektivisering budgetterede med 35 pct. større ef-
fektiviseringsgevinster end kommuner uden en politisk effektiviseringsstrategi. Samtidig var flere af 
kommunerne med en politisk vedtaget effektiviseringsstrategi i stand til at udmønte effektiviserin-
gerne konkret på aktivitetsniveau på budgettet end kommuner uden en tilsvarende politisk effektivi-
seringsstrategi. 
 
Adspørges kommunerne om mulighederne for at effektivisere opgaveløsningen, anerkender kom-
munerne, at der fortsat er et effektiviseringspotentiale. KL offentliggjorde i december 2009 resultatet 
af en rundspørge, der viste, at 92 pct. af kommunaldirektørerne mente, at der fortsat var effektivise-
ringsmuligheder, mens 78 pct. af borgmestrene var af samme opfattelse. 
 

92%

8%

Ja Nej/ved ikke

Er der områder i din kommune hvor der efter din opfattelse er 
effektiviseringspotentialer?

Kommunaldirektører Borgmestre

78%

22%

Ja Nej/ved ikke

 
 
Kilde:  ”De effektive kommuner, undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde”, KL, 2010, Danske 

Kommuner, nr. 37, 2009. 
 

 
 
6.2 Variation i kommunernes administrative udgifter 
Mens de samlede kommunale administrationsudgifter under ét har været stort set 
konstante siden kommunalreformen, er der stor variation i de enkelte kommunernes 
administrative udgifter.  
 
De store forskelle er også til stede, selv om der ses bort fra de små ø-kommuner, for 
hvilke der gælder særlige forhold, jf. figur 6.5a. Nogle kommuner anvender ca. 4.000 
kr. pr. indbygger til administration om året, mens andre bruger næsten 7.000 kr. pr. 
indbygger. Nogle kommuner anvender 10-11 administrative medarbejdere pr. 1.000 
indbyggere, mens andre anvender 18-19 administrative medarbejdere. 
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Figur 6.5a Figur 6.5b 
De enkelte kommuners administrations-
budgetter pr. indbygger i 2010 
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Kilde:  DST, FLD (november 2009), egne beregninger. 
 
En række strukturelle forhold, som eksempelvis borgernes sociale og demografiske 
sammensætning, har betydning for de enkelte kommuners administrative udgiftsni-
veau. Et højt administrativt udgiftsniveau er derfor ikke nødvendigvis alene ensbety-
dende med en ineffektiv administration.  
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Størrelsen på den samlede variation i kommunernes administrative udgifter indikerer 
dog, at der uagtet strukturelle forhold fortsat er et betydeligt effektiviseringspotentia-
le, hvis kommunerne lærer af hinanden. De enkelte kommuner spiller selv den helt 
afgørende rolle, når det handler om at drive administrationen effektivt og på en må-
de, der sikrer de bedst mulige rammer for at yde en god borgernær service. Hertil 

Figur 6.6 
Administrativt ansatte pr. 1.000 indbyggere, november 2009 

 

 
 

 
Kilde:  Danmarks Statistik, FLD (november 2009) egne beregninger.  
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kommer, at kommunerne udfører en lang række administrative opgaver, som ikke 
påvirkes af kommunernes befolkningssammensætning, fx løn-, bogførings- og regn-
skabsopgaver. På disse områder bør kommunerne derfor ved at lære af hinanden 
kunne opnå samme effektivitetsniveau, som de bedste kommuner har i dag. 

 
 
6.3 Kommunernes håndtering af regnskabs-, bogførings- og lønopgaver 
Med afsæt i Aftale om den kommunale økonomi for 2009 har regeringen og KL kortlagt 
kommunernes regnskabs-, bogførings- og lønopgaver. Analysen viser, at der fortsat 
er et betydeligt potentiale for at optimere løsningen af regnskabs-, bogførings- og lø-
nopgaver. Undersøgelsen peger på, at kommunerne generelt bør overveje, om deres 
organisering af de administrative opgaver i dag er hensigtsmæssig, jf. boks 6.5. 

Boks 6.4 
Eksempler på forskelle i kommuners administrationsudgifter og et beregnet  
effektiviseringspotentiale 

 

 

Administrative udgifter  
kr. pr. indbygger 

Budget 2010 

Administrativt personale pr. 
1.000 indbyggere 
November 2009 

 

Frederiksberg 4.185 11,2  
Skanderborg 4.234 10,8  
Tårnby 4.480 11,1  
Favrskov 4.493 10,8  
Hedensted 4.586 10,5  
    
Gennemsnit 5.294 13,3  
    
Glostrup 6.130 19,2  
Bornholm 6.165 16,2  
Ishøj 6.351 17,4  
Albertslund 6.609 18,0  
Ballerup 6.987 17,2  
   
Kilde:  Danmarks Statistik, FLD og egne beregninger. 
 
Et regneeksempel: Forskellene i administrationsudgifter pr. indbygger svarer med udgangspunkt i 
budgetterne for 2010 til, at der er et effektiviseringspotentiale på 1,8 mia. kr., hvis de kommuner, 
der anvender mere til administration end gennemsnittet, reducerer deres administrationsudgifter til 
gennemsnitsniveauet. Blandt kommunerne på gennemsnitsniveauet er fx Vesthimmerland og Grib-
skov. 
 
Det overordnede billede er tilsvarende, hvis der i stedet ses på antallet af ansatte, der beskæftiger 
sig med administrative opgaver. Hvis den halvdel af kommunerne, der har flest administrativt ansat-
te, reducerede staben til et niveau svarende til den gennemsnitlige kommune, kunne der frigøres 
fuldtidsansatte svarende til ca. 1,9 mia. kr. årligt. 
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Boks 6.5 
Analyse af kommunernes regnskabs-, bogførings- og lønopgaver 

 
I marts 2009 igangsatte regeringen og KL en analyse af kommunernes administrative opgaver inden 
for regnskab, bogføring og løn.  Analysen blev afsluttet i maj 2010. I alt deltog 14 repræsentativt ud-
valgte kommuner i undersøgelsen, der samlet omfatter ca. 20 pct. af befolkningen. 
 
Analysen har på baggrund af omfattende kvalitative interviews og en kvantitativ dataindsamling op-
stillet 7 indsatsområder for en forbedret regnskabs- og bogføringsadministration og 6 indsatsområ-
der for en forbedret lønadministration.   
 
Læs mere i Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL: ”Analyse af regnskab, bogfø-
ring og løn i kommunerne”, maj 2010. 
 

 
6.3.1 Produktivitetsforskelle  
Der er i dag betydelige forskelle i kommunernes produktivitet i løsningen af de ad-
ministrative opgaver, jf. afsnit 6.2. Det gælder ligeledes for regnskabs-, bogførings- og 
lønopgaver, hvor de mindst effektive kommuner anvender op mod dobbelt så man-
ge medarbejderressourcer som de mest effektive kommuner, jf. figur 6.7 og 6.8a og 
6.8.b.  
 

Figur 6.7 
Produktivitetsforskelle på regnskabs- og bogføringsområdet i 2009 
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Anm.:  Den røde søjle angiver benchmark, som er gennemsnittet for de to kommuner, der har den højeste produk-

tivitet. 
Kilde:  Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL: Analyse af regnskab, bogføring og løn i kom-

munerne, maj 2010. 
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Figur 6.8a Figur 6.8b 
Produktivitetsforskelle på lønområdet målt 
på årsværksratio i 2009 
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Anm.:  De røde søjler giver benchmark, som er gennemsnittet for de to kommuner, der har den højeste produktivi-

tet. 
Kilde:  Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL: Analyse af regnskab, bogføring og løn i kom-

munerne, maj 2010.    
 
På regnskabs- og bogføringsområder er produktiviteten opgjort som årsværksratio, 
dvs. antal årsværk en administrativ medarbejder kan servicere, jf. figur 6.7. 
 
På lønområdet kan produktiviteten ligeledes opgøres som årsværksratio, jf. figur 6.8a. 
Nærmere analyser har dog vist, at kommunerne i varierende grad gør brug af time-
lønnede og deltidsansatte medarbejdere. Registrering og udbetaling af løn m.v. til en 
fuldtidsansat henholdsvis deltidsansat medarbejder indebærer – alt andet lige – et lige 
stort ressourceforbrug. Med henblik på at sammenligne kommunerne på det mest 
retvisende grundlag er det derfor besluttet, at analysen af produktivitet på lønområ-
det tager udgangspunkt i antallet af årsopgørelser, dvs. det samlede antal medarbejde-
re, der i løbet af 2008 har arbejdet i de enkelte kommuner, jf. figur 6.8b. 
 
Analysen viser, at der hverken på regnskabs- og bogføringsområdet eller på lønom-
rådet er en sammenhæng mellem kvalitet og produktivitet (målt på bl.a. andel for-
faldne fakturaer, á conto og negative lønudbetalinger samt selvvurderet kvalitet). De 
mest produktive kommuner er således ikke produktive på bekostning af kvaliteten.  
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Tabel 6.1 
Forskelle i kommunernes produktivitet på regnskabs-, bogførings- og lønområdet i 2009 

 
 

 
Regnskab og bogføring 

(årsværksratio) 

Løn 
(årsopgørelser pr. 
lønmedarbejder) 

 

 Mest produktive kommune 122 417  
 Næstmest produktive kommune 112 395  

   
Næstmindst produktive kommune 71 248 

 

Mindst produktive kommune 61 232 

 

   
 Effektiviseringspotentiale:  

1273 administrative medarbejdere svarende til 611mio. kr., hvis alle kommuner bliver ligeså produktive 
som gennemsnittet af de to mest produktive kommuner i analysen i dag. 

 

  
Kilde: Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL: Analyse af regnskab, bogføring og løn i 

kommunerne, maj 2010. 
 

 

 
Såfremt alle landets kommuner bliver lige så produktive som de to mest produktive 
kommuner i analysen i dag, vil der samlet på tværs af landets kommuner kunne frigø-
res 20 pct. af de ressourcer, der bruges i dag til regnskabs- og bogføringsopgaver, og 
ca. 15 pct. af ressourcerne til lønopgaver. Det svarer til i alt ca. 1.270 administrative 
årsværk i kommunerne. Potentialet er beregnet i forhold til et kommunalt bench-
mark, som består af gennemsnittet af de to bedste kommuner i undersøgelsen. Det 
vil sige, at kommunerne sammenlignes med andre kommuner, der har fundet en me-
re effektiv vej til at løse deres administrative opgaver. Benchmarket baserer sig såle-
des på administrative løsninger og systemunderstøttelser, som allerede findes i dag. 
 
Over halvdelen af de medarbejderressourcer, der løser bogførings- og regnskabsop-
gaver, findes på de enkelte institutioner blandt fx institutionsledere og sekretærer, og 
har typisk en ikke-administrativ uddannelse som fx pædagog eller lærer. Disse med-
arbejdere vil kunne få frigjort en væsentlig del af deres tid til i stedet at løse kerneop-
gaver, hvis alle kommuner bliver lige så effektive som de mest effektive kommuner. 
 
Beløbsmæssigt svarer gevinstpotentiale til 611 mio. kr., fordelt med 420 mio. kr. på 
regnskabs og bogføringsområdet og 191 mio. kr. på lønområdet. Personaleforbruget 
på de undersøgte bogførings-, regnskabs- og lønopgaver udgør ca. 11 pct. af kom-
munernes samlede administrative personaleforbrug. Det fulde potentiale for en mere 
effektiv opgavevaretagelse på det administrative område i kommunerne er derfor be-
tydeligt højere.  
 
6.3.2 Sammenlagte kommuner 
Generelt er de administrative udgifter faldet beskedent i de sammenlagte kommuner, 
mens de er steget i de fortsættende kommuner, jf. afsnit 6.1.3. Analysen af de 14 
kommuner viser tilsvarende, at sammenlagte kommuner på regnskabs- og bogfø-
ringsområdet har en højere produktivitet end ikke-sammenlagte kommuner, mens 
denne tendens ikke genfindes på lønområdet. 
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Figur 6.9a Figur 6.9b 
Sammenhæng mellem produktivitet på 
regnskabs- og bogføringsområdet og 
sammenlægning/ikke sammenlægnings- 
kommuner i 2009 
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Kilde:  Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL: Analyse af regnskab, bogføring og løn i kom-

munerne, maj 2010. 
 
Analysen viser samtidig, at de store kommuner endnu ikke har hentet de ventede 
stordriftsfordele på regnskabs- og bogføringsområdet og lønområdet. Det antages at 
skyldes, at kommunerne fortsat har fastholdt et opgavesnit, hvor en stor del af opga-
verne varetages decentralt på de enkelte institutioner, fx af den enkelte daginstituti-
onsleder. Derved udnytter kommunerne reelt ikke de økonomiske og faglige stor-
driftsmuligheder, som kommunalreformen har skabt. 
 
6.3.3 Kommunernes organisering  
På regnskabs- og bogføringsområdet har hovedparten af kommunerne i dag overve-
jende valgt en decentral organiseringsform. Det betyder, at en væsentlig del af de med-
arbejderressourcer, der løser bogførings- og regnskabsopgaver, findes på de enkelte 
institutioner blandt fx institutionsledere og sekretærer. I de 14 kommuner anvendes 
knap 60 pct. af de medarbejderressourcer, der bruges på bogførings- og regnskabs-
opgaver decentralt i kommunernes institutioner, mens kun lidt over 40 pct. af med-
arbejderressourcerne er placeret i centrale enheder. 
 
En decentral organiseringsform kan medvirke til at skabe en tættere sammenhæng 
mellem institutionslederens økonomiske styringsansvar og løsningen af de admini-
strative opgaver samt give et incitament til at sikre en effektiv opgaveløsning. Herud-
over råder institutionslederen over en lokal indsigt og viden, som kan gøre opgave-
løsningen lettere. 
 
Der knytter sig imidlertid også en række potentielle uhensigtsmæssigheder til en de-
central organiseringsform i forhold til at sikre – og over tid opretholde – en effektiv 
opgavevaretagelse. Heriblandt kan nævnes sårbarhed over for sygdom og jobskifte, 
utilstrækkelige kompetencer samt forskydning af fokus væk fra institutionens kerne-
opgaver mv.  
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En vej til at imødegå disse udfordringer kan være, at institutionerne går sammen om 
at ansætte en administrativ medarbejder, der helt kan koncentrere sig om administra-
tionsopgaver. Enkelte kommuner er allerede gået denne vej. En sådan ”delesekretær” 
løser dog ikke nødvendigvis udfordringerne med at skabe faglig bæredygtighed, lige-
som der fortsat kan være en risiko for uensartet kvalitet og opgaveløsning på tværs af 
kommunen. 
 
En effektiv opgaveløsning kan derfor over tid være, at kommunerne konsoliderer 
deres administrative opgaver i administrative servicecentre. Det vil ruste dem til bl.a. 
at håndtere de rekrutteringsudfordringer, som mange kommuner forventeligt vil stå 
over for de næste år, samt opretholde en høj produktivitet og et højt kvalitetsniveau. 
Enkelte kommuner har allerede taget skridtet og oprettet administrative service-
centre. Men det er fortsat kun en lille andel af kommunerne, der benytter denne mo-
del sammenlignet med staten og private virksomheder. 
 

Boks 6.6 
Hvad er et administrativt servicecenter? 

 
Et administrativt servicecenter er en samling af den administrative opgavevaretagelse, som tidligere 
blev varetaget på flere institutioner eller fysiske lokaliteter. Samlingen sker i en organisatorisk enhed 
af en vis størrelse, der kan koncentrere sig om at løse de administrative opgaver så godt og effektivt 
som muligt. 
 
Administrative servicecentre er mere end blot at samle administrative medarbejdere, idet admini-
strative servicecentre har et klart serviceperspektiv. I administrative servicecentre varetages de ad-
ministrative opgaver således af en selvstændig organisatorisk enhed med en professionel opgaveva-
retagelse og et klart fokus på opgaveløsningen for de offentlige myndigheder, som de betjener. 
 
Formålene med at etablere et administrativt servicecenter er bl.a. at udnytte stordriftsfordele, faglige 
bæredygtige miljøer, skabe attraktive arbejdspladser og derved imødegå evt. rekrutteringsudfor-
dringer, dæmme op over for sårbarhed ved fx sygdom og skabe digital understøttelse. 
 
En væsentlig forudsætning for at kunne samle opgaver i et administrativt servicecenter er, at opga-
verne kan standardiseres, at der løses mange af de enkelte opgaver, og at opgaverne ikke er strategi-
ske. Det kendetegner både regnskabs-, bogførings- og lønopgaver, der således er velegnede til at 
indgå i administrative servicecentre.  
 

 
På lønområdet har kommunerne generelt bevæget sig længere i retning af at samle 
opgaveløsning i få enheder end på bogførings- og regnskabsområdet. Kommunerne 
har centraliseret hovedparten af lønopgaverne, og flere kommuner har etableret fæl-
les servicecentre. Enkelte kommuner har valgt at outsource lønopgaven til eksterne 
leverandører, jf. boks 6.7.  
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Boks 6.7 
Outsourcing på regnskabs-, bogførings- og lønområdet i kommunerne 

 
Flere kommuner oplever rekrutteringsvanskeligheder på regnskabs-, bogførings- og lønområdet. I 
sådanne tilfælde kan outsourcing være en mulig løsning.  
 
For at outsourcing skal være succesfuld og understøtte en større effektivitet i opgaveløsningen, er 
det nødvendigt, at kommunen forbereder sig grundigt. En optimering af arbejdsgangene samt fast-
læggelse af klare snitflader er nødvendigt, hvis kommunen selv skal høste de effektiviseringsgevin-
ster, der kan opnås ved en outsourcing. Endvidere er det vigtigt, at kommunen bibeholder nogle 
medarbejdere med kompetencer på området, således at en effektiv leverandørstyring og controlling 
fortsat sikres. 
 
Ud over løsning af rekrutteringsproblemet, har outsourcing en række fordele. Outsourcing vil ofte 
føre til en mere sikker drift samt øget professionalisering, fordi den pågældende opgave vil være virk-
somhedens kerneydelse. Derfor vil det også være muligt med en mere præcis fastsættelse af de øn-
skede leverancer og det ønskede kvalitetsniveau.  
 
Analysen af 14 kommuners varetagelse af regnskabs-, bogførings- og lønopgaver viser, at lønområ-
det generelt er mest modent til outsourcing, og flere kommuner har allerede outsourcet deres løn-
administration, fx Odense og Greve. 
 
Kilde:  Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne, marts 2010. 
 

 
6.3.4 Sammenligning af lønadministration mellem kommuner og stat 
Statens Økonomiservicecenteret løser bl.a. regnskabs-, bogførings- og lønopgaver 
for en række statslige institutioner.  
 
Som nævnt i afsnit 6.3.1 kan kommunerne samlet frigøre ca. 200 mio. kr. årligt på 
lønområdet, hvis alle kommuner bliver lige så produktive som gennemsnittet af de to 
mest produktive kommuner i dag.  
 
Sammenlignes kommunerne produktivitet i stedet med statens Økonomiservicecen-
ter er effektiviseringspotentialet væsentlig større, jf. figur 6.10. 
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Figur 6.10 
Sammenligning af kommuners og statens produktivitet på lønområdet i 2009 
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Anm.:  Med henblik på at sammenligne kommunernes og statens produktivitet, er produktiviteten opgjort som års-

værksratio, dvs. hvor mange årsværk en administrativ lønmearbejder kan servicere. Undersøgelsen af kom-
munernes lønadministration jf. afsnit 6.5.1. har dog vist, at antal servicerede årsopgørelser er et mere retvisen-
de mål for sammenligning af produktivitet i kommunerne end antal årsværk, da kommunerne i varierende 
grad gør brug af deltids- og timeansatte. 

1) Staten dækker alene de institutioner, der er omfattet af statens Økonomiservicecenter. 
Kilde:  Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og KL: Analyse af regnskab, bogføring og løn i kom-

munerne, marts 2010 og egne beregninger. 
 
Såfremt kommunerne bliver lige så effektive som staten efter fuld indfasning af Øko-
nomiservicecenteret og dermed administrerer samme antal årsværk pr. lønmedarbej-
der, er effektiviseringspotentialet på lønområdet således ca. 600 mio. kr. årligt. 
 
Langt de fleste kommuner kan ikke enkeltvist opnå en volumen i opgaveløsningen 
på linje med statens Økonomiservicecenter. Det betyder, at kommunerne generelt – 
inden for rammerne af hver enkelt kommune - ikke har de samme muligheder for at 
høste stordriftsfordele som statens Økonomiservicecenter.  
 
Statens Økonomiservicecenter skal, når det er fuldt indfaset, servicere ca. 45.000 års-
værk. Såfremt kommunerne eksempelvis skulle ønske at sikre en tilsvarende volumen 
for løsningen af lønopgaver, ville det svare til ca. 10 tværkommunale økonomiser-
vicecentre med hver et volumen svarende til ca. 10 gennemsnitlige store kommuner. 
 
 
6.4 Regionernes administration  
Der var i 2009 i alt 119.600 fuldtidsansatte i regionerne4, hvoraf ca. 9.700 fuldtidsan-
satte var administrativt personale, svarende til 8 pct. Administrativt personale i regi-
onerne er her defineret som personale med udelukkende administrative opgaver, dvs. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Der er i opgørelsen af antal fuldtidsansatte korrigeret for FLDs ændring af opgørelsesmetode for ansatte i fleksjob 
fra januar 2009 og frem. Antal fuldtidsansatte fsva. regionerne er opgjort for oktober måned i det pågældende år. 
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akademikere (ekskl. sundheds- og naturfagligt uddannede akademikere som fx far-
maceuter, psykologer og kemikere), chefer samt kontor- og IT-personale.5  
 
Antallet af administrativt personale er i perioden 2007-2009 steget med 16 pct., mens 
den tilsvarende stigning for samlet antal ansatte er 7 pct., jf. figur 6.11a. Således har 
andelen af administrativt personale været kraftigt stigende i perioden, og regionerne 
har ikke realiseret de potentielle stordriftsfordele i forhold til effektivisering af admi-
nistrationen, som strukturreformen har givet mulighed for. I stedet er andelen af 
administrativt personale blevet større. 
 
Tendensen med et stigende antal administrativt personale gør sig gældende for samt-
lige regioner. Der er imidlertid forskel mellem de enkelte regioner i forhold til stig-
ningens størrelse, jf. figur 6.11b. I Region Midtjylland er antallet steget med 19,5 pct. 
fra 2007 til 2009, mens antallet er steget med 12,9 pct. i Region Syddanmark i samme 
periode. Region Midtjylland og Region Sjælland har begge haft stigninger, der er stør-
re end landsgennemsnittet.  
 

Figur 6.11a  Figur 6.11b 
Vækst i administrativt personale og samlet 
antal i perioden 2007-2009 
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Kilde:  FLD og egne beregninger. 
 
Regionernes lønudgifter til administrativt personale er opgjort ud fra data fra Det 
Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) frem for ud fra regionernes regnskaber, jf. 
boks 6.8. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Derimod er ikke medregnet lægesekretærer, som i 2008 udgjorde ca. 8.000 fuldtidsansatte på offentlige sygehuse. 
Selv om lægesekretærer løser administrative opgaver, har gruppen i modsætning til de valgte grupper patientkontakt. 
Afgrænsningen af administrative ansatte i afsnittet undervurderer således det reelle årsværksantal, der i regionerne 
anvendes til administrative opgaver.   
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Boks 6.8 
Forskel på opgørelse af administrative udgifter 

 
I regionernes regnskab registreres omkostninger og indtægter vedrørende fælles formål og admini-
stration på samme hovedkonto. Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter, som pri-
mært vedrører centrale og tværgående opgaver i regionen, der ikke kan henføres til ét af de tre regi-
onale aktivitetsområder (sundhed, social og specialundervisning samt regional udvikling).  Det gæl-
der fx regionens politiske virksomhed, den centrale administration og planlægningsvirksomhed. 
 
Der er således ikke på denne hovedkonto opført lønudgifter til den decentrale administration, der er 
direkte forbundet med aktiviteten på de respektive regionale områder, fx administrative ansatte på 
sygehusene. Lønudgifter opført på denne konto udgør derfor kun en delmængde af de samlede løn-
udgifter til administration i regionerne.  
 
Data fra FLD omfatter derimod lønudgifter for samtlige administrative ansatte i regionen. Det gælder 
såvel ansatte i den centrale administration som den decentrale administration. FLD data er derfor an-
vendt i opgørelsen af udgifter til administrativt personale i regionerne. 
 
Den i kapitlet anvendte definition af administrativt ansatte i regionerne omfatter kun personale, der 
udelukkende har administrative opgaver. Således er ikke medtaget fx lægesekretærer, der i 2008 ud-
gjorde ca. 8.000 fuldtidsansatte på offentlige sygehuse, fordi gruppen i modsætning til de valgte 
grupper har patientkontakt. På grund af den forholdsvis restriktive definition af administrative ansat-
te vil opgørelsen af administrative udgifter undervurdere de samlede udgifter til den centrale og de-
centrale administration i regionerne. 
 

 
Det stigende antal administrativt ansatte har medført øgede lønudgifter i regionerne. 
De samlede lønudgifter til administrativt personale i regionerne er i perioden 2007-
2009 steget fra ca. 3,7 mia. kr. til ca. 4,4 mia. kr., jf. figur 6.12a., svarende til en samlet 
vækst på 19,7 pct. og varierende fra 15,9 pct. i Region Nordjylland til 24,3 pct. i Re-
gion Sjælland, jf. figur 6.12b. Der er således tilført sundhedsområdet ressourcer til ad-
ministration, der i stedet kunne være anvendt til behandling af patienter. 
  

Figur 6.12a   Figur 6.12b   
Lønudgifter til administrativt personale 
fordelt på regioner i perioden 2007-2009 
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Kilde:  FLD og egne beregninger. 
 
Udviklingen i lønudgifter til administrativt personale i perioden 2007-2009 kan for-
klares ud fra antallet af ansatte og aflønning. Antal administrativt personale er steget 
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fra ca. 8.350 ansatte i 2007 til ca. 9.700 ansatte i 2009, hvilket som tidligere nævnt 
svarer til en vækst på 16 pct. Den gennemsnitlige bruttoløn til administrativt perso-
nale for hele landet er i faste priser (09-pl) steget fra 37.100 kr. i 2007 til 38.133 kr. i 
2009, hvilket svarer til en samlet stigning på 4,2 pct. 
 
Væksten i udgifter til administrativt personale er i overvejende grad drevet af et sti-
gende antal administrativt personale, jf. fig. 6.13. Således skyldes 18 pct. af udgifts-
væksten i perioden 2007-2009 et stigende antal administrativt personale. I perioden 
2008-2009 skyldes væksten i udgifterne en stigning i antal administrativt personale på 
7,8 pct. I begge perioder er det hovedsageligt et stigende antal akademikere og kon-
tor- og it-personale, der driver væksten, hvilket skal ses i sammenhæng med grup-
pernes størrelse. 
 

Figur 6.13  
Bidrag til vækst i adm. lønudgifter fra antal ansatte (hele landet), 09-pl 
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Kilde:  FLD og egne beregninger. 
 
Andelen af administrativt personale i forhold til det samlet antal ansatte er således 
steget fra i gennemsnit 7,5 pct. i 2007 til 8,1 pct. i 2009, jf. tabel 6.2. 
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Tabel 6.2 
Andel administrativt personale ift. samlet antal ansatte (pct.), 2007-2009 

 
  2007 2008 2009  

 Nordjylland 7,2 7,1 7,3  
 Midtjylland 7,1 7,6 7,8  
 Syddanmark 6,7 7,1 7,4  
 Hovedstaden 8,8 9,4 9,5  
 Sjælland 6,5 6,9 7,3  
 Gnst.  7,5 7,9 8,1  
  

Anm.:  Samtlige data er trukket fra det pågældende år i oktober måned. 
Kilde:  FLD og egne beregninger. 
 

 

 
Ser man på de administrative lønudgifter pr. samlet antal ansatte i regionerne, er dis-
se steget med 12 pct. i perioden 2007 til 2009, jf. tabel 6.3. Der er dog variation mel-
lem regionerne. Således udgjorde Region Hovedstadens administrative lønudgifter 
pr. samlet antal ansatte i 2009 44.130 kr., mens Region Nordjyllands udgifter udgjor-
de 32.573 kr. I beregningen er som nævnt ikke medregnet lønudgifter til grupper 
med delvist administrative funktioner, som fx lægesekretærer, eller den tid, som det 
sundhedsfaglige personale bruger på administration, hvorfor det anvendte mål for 
administrative lønudgifter pr. samlet antal ansatte undervurderer de faktiske udgifter. 
 

Tabel 6.3 
Lønudgifter til administrativt personale pr. samlet antal ansatte i regionerne i perioden  
2007-2009 

 
  2007 2008 2009 Udvikling (pct.)  

 Kr. 09-pl      
 Nordjylland 31.450 31.896 32.573 4  
 Midtjylland 31.784 34.315 34.649 9  
 Syddanmark 29.475 32.320 33.989 15  
 Hovedstaden 39.838 43.379 44.130 11  
 Sjælland 28.509 32.308 33.706 18  
 Gnst.  33.338 36.234 37.187 12  
  

Anm.:  Samtlige data er trukket fra det pågældende år i oktober måned. 
Kilde:  FLD og egne beregninger. 
 

 

 
Variationen mellem regionerne kan bl.a. skyldes forskelle i antal administrativt per-
sonale pr. samlet antal ansatte, forskellig sammensætning af grupperne af administra-
tivt personale og forskelle i aflønning af det administrative personale. Region Hoved-
staden havde således i 2009 det højeste gennemsnitlige lønniveau for administrativt 
personale og et niveau for antal administrativt personale pr. samlet antal ansatte, der 
lå ca. 17 pct. over gennemsnittet for alle regionerne. Omvendt havde Region Sjælland 
det laveste lønniveau for administrativt personale og et niveau for antal administra-
tivt ansatte pr. samlet antal ansatte, der lå ca. 10 pct. under gennemsnittet. 
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Hvis regionerne i 2009 havde fastholdt lønudgifterne til administrativt personale pr. 
samlet antal ansatte på samme niveau som i 2008, havde der samlet set været et ud-
giftsniveau, der var 110 mio. kr. lavere. De tilsvarende mindreudgifter, hvis udgifts-
niveauet i 2009 havde været fastholdt i 2007-niveau, havde været på 452 mio. kr. 
Dette er midler, der i stedet kunne være anvendt på mere sundhed. I beregningerne 
er det endvidere ikke forudsat, at regionerne har haft mulighed for at realisere poten-
tielle gevinster fra stordriftsfordele, men blot at fastholde et niveau fra året før eller 
to år før. Hvis det i beregningerne i stedet var forudsat, at regionerne skulle realisere 
disse stordriftsfordele, kunne besparelsen og dermed tilførslen af midler til behand-
ling af patienter have været større. 
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7. Udgiftsvæksten på sundhedsområdet, herunder syge- 
 husene 

Det samlede offentlige forbrug af sundhedsydelser udgjorde i 2008 knap 125 mia. kr., 
hvilket svarede til godt 7 pct. af BNP. Det er knap 22.700 kr. pr. indbygger og godt 
en fjerdedel af det samlede offentlige forbrug.  

Siden 2001 har regeringen prioriteret sundhedsområdet højt, og der har bl.a. som 
følge heraf været en kraftig realvækst i det offentlige forbrug af sundhed - også set i 
forhold til væksten i det samlede offentlige forbrug. Fra 2000 og frem har forbruget 
af sundhedsydelser som andel af BNP været stigende, efter et fald fra midten af 
1990’erne og frem. 

I de kommende år vil en stadigt voksende andel af befolkningen være ældre menne-
sker. Det er især den ældre del af befolkningen, der har behov for sundhedsydelser.  

En af de helt store udfordringer fremover bliver at sikre en fornuftig styring af sund-
hedsudgifterne. Det skal ske bl.a. ved at fastholde fokus på produktivitetsforbedrin-
ger i sundhedsvæsenet fx gennem bedre arbejdstilrettelæggelse og effektiv anvendelse 
af de eksisterende ressourcer - både sundhedspersonale og apparatur.  

Kapitlet viser, at: 

• Den historisk høje vækst i forbruget af sundhedsydelser kan kun i begrænset om-
fang forklares af en ændret befolkningssammensætning kendetegnet ved længere 
middellevetid og en større andel ældre. Dermed har væksten i sundhedsudgifter-
ne givet sig udtryk i et højere udgiftsniveau per bruger og således – alt andet lige 
– i et højere serviceniveau. 

• Politisk høj prioritering af området og en række ikke-demografiske forhold vur-
deres således at være hoveddrivkræfterne bag den høje realvækst i forbruget af 
sundhedsydelser. Fx medfører et højere indkomstniveau i samfundet muligheden 
for at gøre brug af de seneste teknologiske fremskridt, herunder nyeste apparatur 
og medicinske produkter i sygdomsbehandlingen. 

• Udgifterne til det offentlige sundhedsvæsen (ekskl. udgifter til ældrepleje) er iføl-
ge de regionale regnskaber steget med 18 mia. kr. i perioden 2001-2008, svarende 
til en vækst på 25 pct. Hovedparten af udgiftsvæksten er tilgået sygehusene. Ud-
giftsudviklingen afspejler især, at der i perioden er blevet ansat 12 pct. flere syge-
plejersker og 23 pct. flere læger. Begge grupper – og især lægerne – har samtidig 
haft pæne lønstigninger i perioden. Overlæger har oplevet den største lønfrem-
gang på 42 pct. (løbende priser). Til sammenligning er privatansattes lønninger i 
samme periode steget med 25 pct. og sygeplejerskers løn er steget med 29 pct. 
(løbende priser).  
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• Regionernes lønomkostningseffektivitet - målt ved antal lønkroner der medgår i 
produktionen af en given værdi af sygehusydelser - viser, at Syddanmark har den 
højeste lønomkostningseffektivitet, mens Nordjylland har den laveste.  

• Region Syddanmark har et relativt lavt lønniveau, ligesom personalesammensæt-
ningen består af relativt få læger og relativt mange SOSU’er, der er mindre løn-
tunge. Samtidig har regionen en relativt høj produktionsværdi pr. sundhedsfaglig 
personale. Desuden anvender Region Syddanmark i højere grad ambulant be-
handling frem for stationær behandling, hvilket alt andet lige er forbundet med 
et lavere lønomkostningsniveau. 

• Region Nordjylland har derimod en relativ lav produktionsværdi per sundheds-
faglig personale og samtidig et relativt højt lønniveau for underordnede læger og 
især overlæger. For Region Sjælland, der i 2007 havde den næstlaveste lønom-
kostningseffektivitet, gør lignende forhold sig gældende som for Region Nordjyl-
land. 

 
 

7.1 Overordnet udvikling i forbruget af sundhedsydelser1  
 
Udviklingen i forbruget af sundhedsydelser, 1990-2008 
Det samlede offentlige forbrug af sundhedsydelser udgjorde i 2008 knap 125 mia. kr. 
(2008-priser) ifølge nationalregnskabsstatistikken, svarende til godt 7 pct. af BNP og 
knap 22.700 kr. per indbygger2.  

I perioden 1990-2006 har de offentlige forbrugsudgifter til sundhed udgjort en relativ 
konstant andel af BNP, omkring 6,5 pct. af BNP, jf. figur 7.1a. Det dækker over, at 
sundhedsudgifterne faldt som andel af BNP fra midten af 1990’erne og frem til 2000, 
og at de har været stigende herefter. I 2007-2008 er sundhedsudgifterne som andel af 
BNP historisk set vokset relativt kraftigt til at udgøre godt 7 pct. af BNP.   

I forhold til det samlede offentlige forbrug ses det samme billede med aftagende for-
brug af sundhedsydelser som andel af det totale offentlige forbrug fra midten af 
1990’erne og stigende udgifter i perioden 2000-2008, jf. figur 7.1b. Det offentlige for-
brug af sundhed udgjorde i 2008 knap 27 pct. af det samlede offentlige forbrug, hvil-
ket er en stigning på 1 pct.-enhed siden 1990 og en stigning på godt 2 pct.-enheder 
siden 2000, hvor udgifterne til sundhed udgjorde den laveste andel af det samlede 
offentlige forbrug i den betragtede periode. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Dette afsnit samt afsnit 7.2 omhandler det offentlige forbrug af sundhedsydelser (også omtalt som forbrugsudgifter), 
og som ikke skal forveksles med statistikken for de offentlige udgifter, som fx medtager investeringsudgifter. 
2 Det bemærkes, at de kommunale udgifter til plejehjem og hjemmesygeplejen indgår i det offentlige forbrug af 
sundhed på nationalregnskabsform, og at de indgår i posten ’hospitalstjenester’. De offentlige forbrugsudgifter til 
plejehjem udgør ca.15 pct. af det samlede forbrug af sundhed. 
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Figur 7.1a Figur 7.1b 
Offentligt forbrug af sundhed, pct. af BNP, 
1990-2008 
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Kilde:  Danmarks, Statistik og egne beregninger. 
 
Stigningen i forbruget af sundhed som andel af BNP i perioden 2000-2008 skal ses i 
lyset af, at de årlige reale stigninger i forbrugsudgifterne har været relativt kraftige i 
denne periode, også set i forhold til den reale vækst i det samlede offentlige forbrug, 
jf. figur 7.2. Der har således været en væsentligt højere realvækst i udgifterne til sund-
hed end i det samlede offentlige forbrug i perioden siden 2001. Niveauet for forbru-
get af sundhedsydelser har således aldrig været højere. 
 

Figur 7.2 
Realvækst i det samlede offentlige forbrug og offentligt forbrug af sundhed, 1991-2008 
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Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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7.2 Analyse af den historiske udvikling i forbruget af sundhedsydelser 
I det følgende gennemgås en analyse af den historiske udvikling i forbruget af sund-
hedsydelser i lyset af udviklingen i befolkningens størrelse og sammensætning (den 
demografiske udvikling). Der ses således på, i hvor høj grad den kraftige vækst i 
sundhedsudgifterne kan tilskrives udviklingen i befolkningens sammensætning, som 
især har været kendetegnet ved stigende middellevetid og en stigende andel af ældre. 
 
Det skal indledningsvist nævnes, at den relativt set kraftige vækst i de offentlige 
sundhedsudgifter i perioden 2001-2008 skal ses i lyset af, at regeringen har valgt at 
give sundhedsområdet høj prioritet. 
 
Det bemærkes, at realvækst i indkomsten (BNP) i samfundet helt generelt medfører 
mulighed for en realvækst i forbruget, både privat og offentligt. Øget (real) BNP øger 
således også alt andet lige de offentlige forbrugsmuligheder, da indtægterne fra skat-
ter mv. stiger med indkomsten. Dette er dog ikke ensbetydende med, at fx de samle-
de sundhedsudgifter som en fast regel skal følge BNP, og dermed udgøre en fast an-
del heraf. Som udgangspunkt skal der alt andet lige3 kun være en realvækst i sund-
hedsudgifterne svarende til det demografiske træk for at fastholde serviceniveauet i 
sundhedssektoren.  
 
Forbruget af sundhedsydelser afhænger af alderen og helbredstilstanden  
Det offentlige forbrug kan opdeles i individuel offentlig service – dvs. den del som di-
rekte eller indirekte kan henføres til enkeltpersoner (sundhedsydelser, dag- og ældre-
pleje mv.) – og det kollektive offentlige forbrug, som ikke kan fordeles ud på enkelt-
personer (fx forsvar, politi, centraladministration mv.).  
 
I 2008 kunne mere end 95 pct. af de samlede offentlige udgifter til sundhed tilskrives 
individuelt træk på sundhedsvæsenet4. Dermed er de offentlige udgifter til sundhed i 
høj grad afhængig af den enkelte borgers forbrug af sundhedsydelser. 
 
Det er især de ældre, der trækker på de offentlige udgifter til sundhed, og som dæk-
ker over udgifter til hospitaler, medicin og sygesikringen mv., jf. figur 7.3a og b og boks 
7.1. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Det forudsætter bl.a. en uændret sygelighed i befolkningen eller samme produktivitetsudvikling i den private og 
offentlige sektor, jf. også boks 7.2. 
4 Udgifter til ældrepleje og hjemmesygepleje indgår i de nationalregnskabsbaserede tal for det samlede offentlige for-
brug af sundhedsydelser. De udgør skønsmæssigt godt 15 pct. heraf. I beregningerne der følger, er der søgt korrigeret 
for udgifterne hertil.   
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Figur 7.3a Figur 7.3b 
Aldersfordelt individuelt offentligt forbrug 
pr. person, 2006 
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Anm.:  I begge figurer er der taget udgangspunkt i tal for 2006, da det er seneste år med detaljerede data for de indi-

viduelle, aldersfordelte træk på det offentlige forbrug af sundhedsydelser. 
1)  Øvrigt forbrug af sundhed kan ikke fordeles på individuelt niveau, hvorfor den antages fladt fordelt ud på 

alle aldersgrupper.  
Kilde:  Lovmodellen, DREAM samt egne beregninger. 
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Boks 7.1 
Den demografiske udvikling og trækket på sundhedsydelser 

 
Størrelsen på det offentlige forbrug, herunder forbrugsudgifterne til sundhed, afhænger til dels af 
befolkningens alderssammensætning. En udvikling med længere middellevetid øger andelen af ældre 
i befolkningen, og trækker dermed i retning af øgede udgifter til sundhedsvæsen (og ældrepleje). 
 
I perioden 1990-2008 er middellevetiden steget med godt 3½ år fra 74,9 år til 78,5 år, jf. figur a. Det 
er især fra midten af 1990’erne, at middellevetiden har været stigende. Blandt andet på den bag-
grund har udviklingen i befolkningens alderssammensætning i denne periode været kendetegnet ved 
en stigning i antallet af ældre personer over 85 år, jf. figur b.  
 
Figur a Figur b 
Middellevetiden, 1980-2008 Befolkningsudviklingen 1990-2008,  

indeks 1990=100 
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Kilde:  DREAMs befolkningsprognose og egne beregninger. 
 
Den kraftige vækst i antallet af ældre over 85 år i perioden 1990-2008 indikerer, at der har været et 
træk på det offentlige forbrug af sundhedsydelser bestemt af en ændret alderssammensætning i be-
folkningen. 
 
Heroverfor står, at den ældre del af befolkningen i de sidste knap 15 år samtidig er blevet raskere, og 
antallet af år med plejebehov er reduceret. Man taler således om, at danskerne oplever en sund ald-
ring, dvs. at længere levetid samtidig medfører flere år med godt helbred5.  
 
I takt med at ældre bliver raskere reduceres deres træk på det offentlige sundhedsvæsen isoleret set 
dermed også. Med den længere levetid udsættes ligeledes tidspunktet for indtræden i de sidste leve-
år for de ældre, dvs. perioden op til dødstidspunktet, hvor trækket på sundhedsudgifterne er større. 
Det trækker isoleret set også i retning af lavere gennemsnitlige aldersbetingede udgifter. 

 
Demografiens bidrag til udviklingen i forbruget af sundhedsydelser 
I perioden 1990-2008 har der underliggende været en demografisk betinget gennem-
snitlig årlig realvækst i forbruget af sundhedsydelser på 0,3 pct.6 Det dækker bl.a. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Se bl.a. Sundhed- og sygelighed i Danmark 2005 (SUSY 2005), Statens Institut for Folkesundhed, kapitel 5 i Fi-
nansministeriets publikation: Mod nye mål – Danmark 2015. Teknisk Baggrundsrapport samt specialkapitel om sundhed i 
Dansk Økonomi, Efterår 2009 af Det Økonomiske Råd. 
6 Den demografisk betingede vækst i det offentlige forbrug af sundhed er beregnet med udgangspunkt i befolknings-
udviklingen siden 1990 samt en korrektion for bedre helbred i takt med øget levetid. Metoden er på linje med meto-
den til beregningen af det demografiske træk på de offentlige udgifter i Finansministeriet mellemfristede fremskriv-
ninger.  
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over et relativt begrænset demografisk træk i perioden 1996-2003, jf. figur 7.4a. Den 
lavere vækst i sidste halvdel af 1990’erne skal ses i sammenhæng med den relativt 
kraftigere vækst i middellevetiden i denne periode.  
 
I det samlede demografiske træk på de offentlige forbrugsudgifter til sundhedsvæsen 
kan der skelnes mellem udgifter til hospitaler, medicin, sygesikring samt øvrige sund-
hedsudgifter. Da udgifterne til hospitaler udgør langt størstedelen af de samlede for-
brugsudgifter til sundhed er det især denne post, der bidrager til den demografisk be-
tingede vækst i det samlede forbrug, jf. figur 7.4a.  
 
Udgifterne til hospitaler er i høj grad afhængig af antallet af resterende leveår, dvs. en 
persons træk på hospitaler er afhængigt af om personen er i eller uden for de sidste 
leveår. En højere middellevetid bidrager til at udsætte tidspunktet for død for en stor 
gruppe mennesker, og dermed indtræden i de allersidste leveår. Samlet set falder an-
delen af befolkningen, der er i de allersidste leveår, hvilket medfører, at de gennem-
snitlige aldersfordelte udgifter falder. Dermed mindskes det demografiske træk på 
sundhed isoleret set af vækst i middellevetiden. 
 

Figur 7.4a Figur 7.4b 
Årligt demografisk træk på  
forbrugsudgifter til sundhed, herunder 
bidrag til vækst fra underkategorier,  
1991-2008 
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Kilde:  Danmarks Statistik, Lovmodellen og egne beregninger. 
 
En opgørelse af det demografiske træk på de enkelte underområder viser, at det de-
mografiske træk i perioden 1990-2008 er størst på medicin og sygesikring, jf. figur 
7.4b. Det hænger sammen med, at trækket på medicin og sygesikring (som bl.a. in-
kluderer besøg hos alment praktiserende læge) i mindre grad afhænger af de ældres 
antal resterende leveår, men i stedet sker generelt for personer i den givne alders-
gruppe.  
 
En sammenligning af den samlede realvækst i forbruget af sundhedsydelser og det 
underliggende demografiske træk viser, at der for perioden 1990-2008 som helhed 
har været en større vækst i udgifterne til sundhedsvæsen end den underliggende de-
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mografisk betingede vækst, jf. tabel 7.1. Således voksede det reale forbrug af sundhed 
med i gennemsnit 2½ pct. om året i perioden 1990-2008, hvor den demografiske ud-
vikling underliggende har trukket en udgiftsvækst på 0,3 pct. pr. år. Det dækker over, 
at der i perioden 1990-2001 var en mervækst på 1,7 pct. om året, mens der i perioden 
2001-2008 var en mervækst på knap 3 pct. om året. 
 
Den relativt set kraftige vækst i de offentlige forbrugsudgifter til sundhed i perioden 
2001-2008 skal som nævnt indledningsvist ses i lyset af, at regeringen har valgt at gi-
ve sundhedsområdet høj prioritet. 
 

Tabel 7.1 
Realiseret og demografisk betinget realvækst i de offentlige forbrugsudgifter til  
sundhedsvæsen (hospitaler, medicin, sygesikring mv.) 

 
 Pct. 1990-2008 1990-2001 2001-2008  

 Samlet real vækst i forbrug af sundhed 2,5 2,0 3,4  
 Beregnet demografisk betinget vækst 0,3 0,3 0,4  
 Mervækst (realvækst i forbrugsudgifter 

ud over demografi) 2,2 1,7 3,0 
 

  
Anm.:  I beregningerne ses der bort fra det kollektive forbrug af sundhed, da disse opgøres under det samlede 

kollektive forbrug. De udgør knap 4 pct. af de samlede offentlige forbrugsudgifter til sundhed. Den re-
ale vækst i de samlede sundhedsudgifter er fundet ved brug af deflatoren for det samlede offentlige for-
brug.  

Kilde:  Danmarks Statistik, DIOR, Lovmodellen samt egne beregninger.  
 

 

 
Ikke-demografiske effekter på forbruget af sundhedsydelser 
Der har altså været en realiseret vækst i det offentlige forbrug af sundhed, der ligger 
langt over den underliggende demografisk betingede vækst i disse udgifter. En real-
vækst i sundhedsudgifterne ud over den demografisk betingede vækst er et udtryk 
for, at serviceniveauet per indbygger alt andet lige øges, eller sagt på en anden måde: 
forbruget af sundhedsydelser per borger stiger.  
 
I faglitteraturen nævnes flere mulige ikke-demografiske effekter, der bidrager til at 
øge de offentlige udgifter. De væsentligste forklaringer på den højere realvækst i både 
sundhedsudgifterne og de samlede offentlige udgifter vurderes at være stigende ind-
komster, teknologiske fremskridt indenfor lægevidenskaben samt forskelle i produk-
tivitetsvæksten i den offentlige og private sektor, jf. boks 7.2.  
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Boks 7.2 
Ikke-demografiske effekter på sundhedsudgifterne 

 
Indkomsteffekt 
En af de største bidragsydere til væksten i udgifterne vurderes at være den såkaldte indkomsteffekt.  
Empirisk er der er en stærk sammenhæng mellem (national)indkomst og udgifterne til sundhed, bå-
de over tid og på tværs af lande. Med stigende reale indkomster vil borgernes efterspørgsel efter of-
fentlige sundhedsydelser stige og kan øges mere end forholdsmæssigt til indkomsterne.  
 
I Pedersen og Hansen (2006) er argumentet for, at indkomstelasticiteten kan være over én, at den 
marginale værdi af et forlænget/forbedret liv stiger relativt til en højere forbrugsstrøm i en given 
livsperiode i takt med den økonomiske vækst, fordi væksten indebærer, at marginalnytten af forbrug 
i en given periode er aftagende. Det er derimod ikke tilfældet med nytten af forøget levetid.  
 
Teknologiske fremskridt 
En anden fremherskende ikke-demografisk effekt på sundhedsudgifterne, er den fortsatte ”teknolo-
giske” udvikling på sundhedsområdet, herunder udviklingen i medicinalprodukter, behandlingsme-
toder samt apparatur til undersøgelser/behandlinger. 
 
Fortsatte medicinske innovationer medfører, at antallet af sygdomme, der kan behandles, øges.  Me-
re skånsomme behandlingsmetoder kan også betyde, at man kan behandle personer, som man ikke 
tidligere havde mulighed for at behandle. Samtidig bliver ny patenteret medicin bedre og mere effek-
tiv men ofte til en højere pris end medicin, der allerede er på markedet. Stadig mere avanceret billed-
apparatur, som fx MR-scannere, er endnu et eksempel på teknologiske fremskridt, der kan lægge et 
opadgående pres på sundhedsudgifterne. 
 
Der er dog også medicinske og/eller behandlingsmæssige teknologiske fremskridt, der bidrager til at 
mindske presset på sundhedsudgifterne. Udviklingen inden for medicin og/eller behandlingstekno-
logier medfører, at givne sygdomme kan behandles til en lavere pris end ved eksisterende behand-
lingsmetoder. Et eksempel herpå er udbredelsen af kikkertoperationer, der afløser almindelige ”åb-
ne” operationer, og som er langt mindre belastende for patienterne med færre sengedage til følge.  
 
Forskelle i produktivitetsvækst (Baumoleffekt) 
En tredje effekt kan bestå i en relativ priseffekt på sundhedsydelser (også kaldet Baumoleffekten).  
Den er i høj grad bundet op på forskelle i produktivitetsvæksten i sundhedssektoren og i den private 
sektor. I Danmark reguleres alle offentlige lønninger i takt med lønstigningerne i den private sektor. 
Det indebærer, at væksten i lønudgifterne i bl.a. sundhedssektoren stiger i takt med produktivitets-
udviklingen i den private sektor (hvor lønningerne på langt sigt følger produktiviteten).  
 
I det omfang lønstigninger i det offentlige ikke underbygges af en tilsvarende produktivitetsfrem-
gang i sundhedssektoren, opstår der reelt set en relativ fordyrelse af ”produktionen” i sundhedsvæ-
senet, idet lønningerne stiger mere end personalets produktion af sundhedsydelser. Man får således 
ikke tilsvarende mere for de ekstra udgifter i sundhedsvæsenet. Det medfører et opadgående pres på 
udgifterne til sundhed, hvis den samme reale standard skal opretholdes. 
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Boks 7.2 (fortsat) 
Ikke-demografiske effekter på sundhedsudgifterne 

 
Det skal bemærkes, at der løbende sker produktivitetsforbedringer i sundhedssektoren, herunder i 
forbindelse med teknologiske fremskridt. Samtidig vurderes der fortsat at være mulighed for at øge 
produktiviteten i fx sygehussektoren, jf. afsnit 7.5. 
 
Ændret livsstil 
I OECD (2006b) nævnes ændret livsstil som en faktor, der kan påvirke sundhedsudgifterne fremover. 
Fortsatte stigninger i andelen af overvægtige i befolkningen kan medføre stigninger i forekomsten af 
en lang række livsstilssygdomme samt evt. nedsætte disse personers mobilitet og derigennem øge 
antallet af voksne, i en yngre alder, der har behov for hjælp og pleje. 
 
Kilde:  Pedersen og Hansen (2006): Stigende sundhedsudgifter – et aldrings- eller et velstandsfænomen? Nation-

aløkonomisk Tidsskrift 144 (2006): 304-325, OECD (2006a): Projecting OECD health and long-term care 
expenditures: What are the main drivers? OECD Economic Department Working Papers No. 477 
(2006)5.OECD ( 2006b): OECD Economic Survey – Denmark, Volume 2006/7. 

 

 
Det er ikke muligt at sætte præcise tal på effekterne af de mange mulige ikke-
demografiske faktorer, der påvirker udgifterne til sundhed. Også fortolkningen af 
den såkaldte indkomsteffekt er noget uklar. Indkomsteffekten bør ses i lyset af de 
øvrige mulige ikke-demografiske effekter på sundhedsudgifterne. Med øget indkomst 
i samfundet og dermed øgede forbrugsmuligheder følger også muligheden for fx at 
gøre brug af de seneste teknologiske fremskridt, herunder nyeste apparatur og medi-
cin. Ligesom de rige lande generelt oplever stigninger i forekomsten af sygdomme 
relateret til en ændret livsstil. 
 
Endelig skal en vækst i sundhedsudgifterne ud over det demografiske bidrag også ses 
i sammenhæng med et politisk ønske om at prioritere nogle områder frem for andre.  
 
I den resterende del af kapitlet ses der nærmere på, hvordan det offentlige forbrug af 
sundhed fordeler sig og hvordan udviklingen har været de seneste år i lyset af den 
ovenstående analyse, der har vist, at der har været en betydelig vækst i sundhedsydel-
serne per bruger. Da udgifterne til sygehusene udgør ¾ dele af de samlede sund-
hedsudgifter (ekskl. udgifter til ældrepleje) vil fokus især være på udgiftsudviklingen 
på dette område.  
 
Indtil nu har analyserne været med udgangspunkt i det nationalregnskabsbaserede 
forbrug af sundhedsydelser. For at opnå større detaljeringsgrad vil analyserne i de 
næste afsnit i stedet være med udgangspunkt i de regionale regnskaber7. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Regionernes nettodriftsudgifter til service afgrænses ikke helt som det offentlige forbrug til sundhed i nationalregn-
skabet. I forhold til nationalregnskabet indeholder regionernes regnskaber ikke udgifter til ældrepleje som fx pleje-
hjem, hjemmehjælp og hjemmesygepleje, ligesom belysningen i faste priser for disse udgifter tager afsæt i det regiona-
le pris- og lønindeks, der afviger fra pris- og lønindekset for det offentlige forbrug. 
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7.3 Sundhedsudgifter i perioden 2001-2008 fordelt på områder 
På baggrund af regionernes regnskaber kan de offentlige udgifter til sundhedsvæse-
net opgøres til 89,9 mia. kr. i 2008 svarende til ca. 5 pct. af BNP og ca. 16.400 kr. pr. 
indbygger. I perioden fra 2001 til 2008 er der samlet tilført sundhedsområdet 18 mia. 
kr., svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 3,2 pct., jf. figur 7.5a og 7.5b.  
 
Den største tilvækst i udgifter er sket på sygehusområdet, hvor der i 2001 var udgif-
ter for 54,9 mia. kr. mod 68,6 mia. kr. i 2008. Det svarer til en stigning på 13,7 mia. 
kr. og ca. 76 pct. af den samlede tilvækst. Sat i forhold til befolkningstallet er der tale 
om en stigning fra 10.300 kr. pr. indbygger til 12.500 kr. pr. indbygger. Udgifterne til 
primær sundhed – almen praktiserende læge, speciallæge mv. – er steget fra 11,9 mia. 
kr. i 2001 til 14,0 mia. kr. i 2008, mens udgifterne til tilskud til receptpligtig medicin i 
samme periode er steget fra 5,1 mia. kr. til 7,2 mia. kr.  
 
Udgifterne til sygehuse udgør således 76 pct. af de samlede offentlige sundhedsudgif-
ter i 2008, mens primær sundhed og udgifterne til tilskud til receptpligtig medicin 
udgør hhv. 16 og 8 pct. af de samlede udgifter til sundhedsvæsenet. 
 

Figur 7.5a Figur 7.5b 
Udgifter på sundhedsområdet fordelt på 
sygehuse, primær sundhed og medicin 
2001-2008, 09-pl 

Gennemsnitlig årlig realvækst i udgifter på 
sundhedsområdet i pct., 2001-2008 
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Anm.: Inklusiv andel af fællesadministration 2007-2008. For perioden 2001-2006 inkl. opgaver overført til kommu-

nerne ved kommunalreformen. Tal for sygehuse og sygesikring før og efter 2007 er ikke fuldt sammenligne-
lige.   

Kilde:  Danmarks Statistiks opgørelse af de kommunale/regionale regnskaber. 
 
 
7.4 Udvikling i udgifterne på sygehusområdet 
Størstedelen af udgifterne på sygehusområdet bruges på aflønning af personale. Ud-
giftsudviklingen afspejler, at der i perioden er blevet ansat flere sygeplejersker og be-
tydeligt flere læger, og at overlæger, SOSU’er og sygehjælpere har oplevet ekstraordi-
nære lønstigninger.  
 
Fordelt på udgiftskomponenter udgjorde lønninger i 2008 ca. 59 pct. af udgifterne på 
sygehusene i regionerne, jf. figur 7.6, hvilket svarer til i alt 43,2 mia. kr. I de tilfælde, 
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hvor regionerne anvender vikarer som arbejdskraft, vil udgifterne hertil være katego-
riseret under udgiftskomponenten tjenesteydelser. Udviklingen i aflønning til perso-
nale kan derfor ikke udelukkende aflæses ud fra udgiftskomponenten lønninger. 
 

Figur 7.6 
Regionernes bruttodriftsudgifter til sygehuse fordelt på udgiftskomponenter i 2008 

Lønninger Varekøb Tjenesteydelser mv. Øvrig

20,6 %

2,5 %

17,5 %

59,4 %

 
 
Anm.:  Øvrig omfatter tilskud og overførsler, finansudgifter samt interne udgifter. For at tage højde for overførsler 

mellem regioner er tjenesteydelser opgjort ekskl. art 4.8 Betalinger til regioner. 
Kilde:  Danmarks Statistik, Regionernes Regnskab. 
 
Den næststørste udgiftskomponent i 2008 var tjenesteydelser, der udgjorde ca. 21 
pct., svarende til 15 mia. kr. Tjenesteydelser omfatter bl.a. skatter, forsikringer, vikar-
udgifter samt betalinger til private sygehuse, kommuner og staten. Den tredjestørste 
udgiftskomponent er varekøb, der bl.a. omfatter apparaturindkøb, byggematerialer 
og kontorartikler. Varekøb udgør ca. 18 pct. af de samlede udgifter, svarende til 12,7 
mia. kr.  
 
Lønudgifter i sygehusvæsenet 
Udviklingen i udgifterne til lønninger i det offentlige sygehusvæsen fra 2001 til 2008 
kan forklares ud fra antallet af ansatte og deres løn8.  
 
Læger, sygeplejersker og SOSU’er, herunder sygehjælpere, er de tre største beskæfti-
gelsesgrupper i sygehusvæsenet. I 2008 udgjorde de 83 pct. af de i alt ca. 69.510 per-
soner, der var ansat som sundhedsfagligt personale på offentlige sygehuse. Ud over 
det sundhedsfaglige personale er der også øvrigt personale på offentlige sygehuse 
med patientrettede funktioner, herunder psykologer og portører. Disse grupper er 
ikke medregnet i kapitlets opgørelser. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 I afsnittet gennemgås først antal ansatte og dernæst lønudviklingen for de udvalgte grupper i sygehusvæsenet. Antal 
ansatte opgøres som antal fuldtidsbeskæftigede ud fra indberetninger på baggrund af løndata fra regionerne til Det 
Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). 
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Gruppen af læger kan overordnet set opdeles på grupperne overlæger og underord-
nede læger. Antallet af overlæger steg fra ca. 3.860 i 2001 til 4.960 i 2008, svarende til 
en stigning på 28,5 pct., mens antallet af underordnede læger, der består af afdelings-
læger, reservelæger og andre læger, steg fra ca. 6.940 i 2001 til ca. 8.380 i 2008, sva-
rende til en stigning på 20,7 pct., jf. tabel 7.2. Der kan også fremover forventes et sta-
digt større antal overlæger, jf. boks 7.3. 
 

Tabel 7.2 
Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede på offentlige sygehuse, 2001-2008 

 
  

2001 2003 2005 2007 2008 

Andel 
2008 
(pct.) 

Udvik-
ling 

(pct.) 

Gnst. 
 årlig 

stigning 
(pct.) 

 

 Overlæger 3.859 4.081 4.402 4.715 4.960 7,1 28,5 3,7  
 Underordnede 

læger 6.942 7.229 7.796 8.222 8.379 12,1 20,7 2,7 
 

 Sygeplejersker 29.631 29.850 31.107 31.164 33.295 47,9 12,4 1,7  
 SOSU,  

sygehjælpere 11.590 11.783 11.437 10.599 10.874 15,6 -6,2 -0,9 
 

 Øvrige 12.009 12.007 11.964 11.887 12.007 17,3 0,0 0,0  
 I alt 64.031 64.950 66.706 66.586 69.514 100,0 3,4 0,5  
  

Anm.:  Opgørelsen er baseret på et udtræk offentliggjort af Sundhedsstyrelsen november 2009. For 2008 er 
opgørelsen af sygeplejersker fastsat som det faktiske niveau i 2. kvartal 2009 pga. konflikten i 2008, 
hvorfor opgørelsen skal på den baggrund tages med forbehold, idet der kan forekomme sæsonvaria-
tion i beskæftigelsesmønstret. 

Kilde:  Det fælleskommunale Løndatakontor, Sundhedsstyrelsen. 
 

 

 
Fra 2001 til 2008 er antallet af sygeplejersker steget fra ca. 29.630 til ca. 33.300, sva-
rende til en stigning på ca. 12,4 pct., mens antallet af SOSU’er og sygehjælpere er fal-
det med 6,2 pct. Faldet i antal ansatte i denne gruppe skyldes i altovervejende grad, at 
antallet af sygehjælpere er faldet fra ca. 4.900 i 2001 til ca. 1.610 i 2008.  
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Boks 7.3 
Aldersfordelingen blandt læger 

 

Der var i 2008 blandt gruppen af læger på 45-49 år ca. 60 pct. overlæger af det totale antal læger, og i 
gruppen 50-54 år og opefter er ca. 80 pct. overlæger, jf. figur a. Hvis denne fordeling vedbliver, vil der 
alt andet lige komme et stigende antal overlæger. Det skyldes, at der er cirka dobbelt så mange læger 
i aldersgrupperne 30-34 år og 35-39 år i 2008 ift. 2001, jf. figur b, og en stor andel af disse læger givet 
fordelingen mellem underordnede læger og overlæger må forventes at blive overlæger. Givet over-
lægers højere løn, jf. også nedenfor, kan denne udvikling medføre et betydeligt udgiftspres.  
 
Figur a Figur b 
Fordeling af overlæger og underordnede 
læger på aldersgrupper 2008 

Aldersfordeling for den samlede gruppe af 
læger i 2001 og 2008 
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Kilde:  Det fælleskommunale Løndatakontor. 
 

 
Den gennemsnitlige nominelle bruttomånedsløn for overlæger er i samme periode 
steget fra 56.760 kr. i 2001 til ca. 80.490 kr. i 2008, hvilket svarer til en stigning på 
41,8 pct. og en gennemsnitlig årlig stigning på 5,1 pct. i løbende priser, jf. tabel 7.3.  
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Tabel 7.3 
Gennemsnitlig nominel bruttomånedsløn for forskellige grupper af sundhedspersonale,  
2001-2008 

 
 

Kr. løbende  
priser 2001 2003 2005 2007 2008 

Udvikling 
(pct.) 

Gnst. 
 årlig stig-
ning (pct.) 

 

 Overlæger 56.760 64.396 69.567 75.231 80.492 41,8 5,1  
 Underordnede læger 37.017 39.485 42.296 46.098 47.462 28,2 3,6  
 Sygeplejersker 26.671 28.490 30.412 32.650 34.349 28,8 3,7  
 SOSU,  

sygehjælpere 20.300 21.631 23.324 25.659 27.629 36,1 4,5 
 

 Privatansatte  30.216 32.068 33.868 36.098 37.647 24,6 3,2  
  

Anm.:  På grund af fravær af indberetningspligt findes der ikke beskæftigelses/løn-data for H:S i FLD’s data-
base før 2002. Data vedrørende H:S indgår derfor fra 2002 til 2006. 

Kilde:  Det Fælleskommunale Løndatakontor, Sundhedsstyrelsen, Danmark Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
De viste lønninger er sammensat af pensionsbidrag, overarbejde samt særlig ferie-
godtgørelse, diverse tillæg og grundløn, jf. figur 7.7a. I perioden 2001-2008 har under-
ordnede læger haft en lønstigning på 28,2 pct., sygeplejerskers løn er steget med 28,8 
pct., mens SOSU’er og sygehjælperes løn er steget med 36,1 pct. i løbende priser, jf. 
figur 7.7b. Privatansattes lønninger er i samme periode i gennemsnit steget med 24,6 
pct.  
 

Figur 7.7a Figur 7.7b 
Bruttoløn for overlæger, underordnede 
læger, sygeplejersker og SOSU’er fordelt 
på løndele i 2008 
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Kilde:  Det Fælleskommunale Løndatakontor og DA. 
 
I perioden 2001-2008 har lokalt aftalte tillæg udgjort en stigende andel af den samle-
de løn, mens centralt aftalte tillægs andel overordnet set er faldet. Lokale tillæg har 
således bidraget til den samlede lønstigning i perioden. Centrale tillæg er den eneste 
løndel, som ikke er steget i perioden. Denne tendens gør sig særligt gældende for 
overlæger og underordnede læger. Lokalt aftalte tillæg udgjorde fx 1,7 pct. af den 
samlede løn i 2001 for overlæger, mens andelen i 2008 udgjorde 5 pct. Det gælder 
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særligt for SOSU’er, at gruppen har oplevet en stigning i både lokalt og centralt aftal-
te tillæg. 
  
Lønstigningen for overlæger kan ikke som udgangspunkt forklares ud fra øget ar-
bejdstid, idet overlæger i 2008 havde stort set den samme arbejdstid som i 1999 iføl-
ge en undersøgelse fra Foreningen af Speciallæger i 2008, jf. boks 7.4. 
 

Boks 7.4 
Overlægers arbejdstid, bijob mv.   

 
Foreningen af Speciallæger (FAS) har i 2008 gennemført en spørgeskemabaseret undersøgelse af 
overlægers arbejdsvilkår.  
 
Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for overlæger er på 44 timer. Dette 
er på samme niveau som i en tilsvarende undersøgelse gennemført i 1999 af Den almindelige Danske 
Lægeforening, hvor overlæger svarede, at de i gennemsnit arbejder 43,8 timer pr. uge.  
 
Halvdelen af overlægerne svarer, at de har et bijob ud over hovedbeskæftigelsen. I gennemsnit bru-
ger overlægerne 14 timer om måneden i bijobbet, mens tre fjerdedele bruger op til 20 timer per må-
ned i bijobbet. Tilsvarende havde 41 pct. af alle læger, som deltog i 1999-undersøgelsen, et bijob. 
 
Undersøgelsen viser desuden, at overlæger bruger 58 pct. af deres tid på patientarbejde, mens admi-
nistration (17 pct.) og undervisning (8 pct.) er de to øvrige mest tidskrævende opgaver. Blandt le-
dende overlæger anvendes 42 pct. af tiden på administration. 
 
Kilde: Overlægers arbejdsvilkår – En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer som-

meren 2008. Udgivet af Foreningen af Speciallæger (FAS). 
 

 
 
7.5 Sammenligning af regionernes aktivitet og lønudgifter 
Der er generelt behov for løbende at vurdere, om de ressourcer, der tilføres sygehus-
væsenet, anvendes hensigtsmæssigt, eller om der eksisterer et potentiale for forbed-
ring. En bedre anvendelse af ressourcerne betyder, at man kan få mere sundhed for 
de samme penge. På sygehusområdet skal dette ikke mindst ses i lyset af den tilførsel 
på 14 mia. kr. i perioden 2001-2008 og i forhold til lønstigninger, der ligger ud over 
gennemsnittet for ansatte i den private sektor i samme periode. Potentialet kan bl.a. 
belyses ved at sammenligne lønomkostningseffektivitet i regionerne.   
 
Regionernes lønomkostningseffektivitet kan belyses ved at sammenholde ressource-
forbruget af arbejdskraft med produktionen af ydelser på sygehusene, jf. boks 7.5. Da 
løn udgør knap 60 pct. af sygehusenes udgifter, er det interessant at se på forholdet 
mellem regionernes udgifter til løn og produktionen af sygehusydelser. En sådan 
sammenligning kan medvirke til at belyse, hvorvidt der eksisterer et potentiale for 
bedre ressourceanvendelse på sygehusene.  
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Boks 7.5 
Lønomkostningseffektivitet og DRG-systemet 

 

Metode for opgørelse af lønomkostningseffektiviteten 
Lønomkostningseffektiviteten er opgjort som forholdet mellem lønudgift per produceret sygehus-
ydelse for en given region og lønudgift per produceret sygehusydelse for hele landet. Målet udtrykker 
således hvor mange lønkroner, der går til at producere et givent niveau af sygehusydelser, og dermed 
hvor omkostningseffektivt der produceres i forhold til lønnen. Hvis målet er under 100, betyder det, 
at den pågældende region anvender færre lønkroner til at producere et givent niveau af sygehusydel-
ser end den gennemsnitlige region. 
  
Producerede sygehusydelser måles ved den såkaldte korrigerede produktionsværdi. Denne er opgjort 
som produktionsværdien for ambulant og stationær behandling på baggrund af DRG-systemet fra-
trukket omkostninger til medicin på ambulante afdelinger og korrigeret for forskelle i organisering på 
tværs af regioner.   
 
Lønudgifterne er opgjort som summen af lønudgifter til læger, sygeplejersker og SOSU’er på bag-
grund af løndata indberettet fra regionerne til Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Ved sam-
menligning af lønudgifter mellem regionerne er det væsentligt at være opmærksom på, at der kan 
forskel i brugen af vikarer og omfanget af udlicitering. Brug af vikarer og udlicitering konteres i den 
regionale kontoplan som tjenesteydelser og ikke som løn. Øget brug af vikarer og udlicitering medfø-
rer således en undervurdering af de faktiske lønudgifter. Desuden er det ved sammenligning af regio-
nerne væsentligt at være opmærksom på, at også andre personalegrupper end de i analysen valgte 
grupper indgår i produktionen af sundhedsydelser. 
 
I de årlige opgørelser af produktiviteten i sygehussektoren sættes DRG-produktionsværdien i forhold 
til de samlede ressourcer (udgifter), der medgår i produktionen. Regionernes rangordning kan såle-
des være forskellig fra nærværende opgørelse baseret på lønomkostningseffektiviteten. Dette skyldes 
bl.a., at der er forskel i sammensætningen af udgiftskomponenter regionerne imellem. I Region Ho-
vedstaden udgør varekøb fx en forholdsvis høj andel af de samlede udgifter, mens varekøb udgør en 
forholdsvis lav andel af de samlede udgifter i Region Sjælland.  
 
DRG-systemet 
DRG-systemet grupperer patienter afhængig af diagnose og behandling i Diagnose Relaterede Grup-
per (DRG), som er klinisk meningsfulde og ressourcehomogene grupper. DRG-gruppe anvendes for 
stationær behandling og DAGS-gruppe for ambulant behandling. Hver DRG- og DAGS-gruppe har til-
knyttet en takst, som udtrykker sygehusenes gennemsnitlige udgift for aktiviteten forbundet med 
behandlingen af patienter i den respektive gruppe. Taksten for stationær behandling betegnes DRG-
takst og for ambulant behandling DAGS-takst. 
 
Formålet med systemet er at skabe en bedre sammenhæng mellem aktivitet og økonomi på sygehu-
sene og få en bedre belysning af den behandlingsmæssige tyngde i patientgrupperne. DRG-systemet 
anvendes i dag til at benchmarke aktivitet og økonomi på landets sygehuse, og bliver i stigende grad 
anvendt som grundlag for finansiering af sygehusvæsenet.  
 
På baggrund af DRG-systemet kan der beregnes en produktionsværdi for den stationære og ambulan-
te aktivitet i sygehusvæsenet. Produktionsværdien anvendes som indikator for værdien af behandling 
på sygehusene. 
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Regionernes lønomkostningseffektivitet er bestemt af forholdet mellem løn og pro-
duktionsværdi. I en forsimplet opstilling for løn og produktionsværdi kan der angives 
fire scenarier for lønomkostningseffektiviteten, jf. figur 7.8. Et lavt lønniveau og en 
høj produktionsværdi er forbundet med en høj lønomkostningseffektivitet, hvor-
imod det modsatte forhold er forbundet med lav lønomkostningseffektivitet. Figuren 
illustrerer endvidere, at en høj produktionsværdi ikke nødvendigvis er ensbetydende 
med en høj lønomkostningseffektivitet, fx hvis lønniveauet er tilsvarende højt.  
 

Figur 7.8 
Lønomkostningseffektivitet er bestemt af forholdet mellem løn og produktionsværdi 
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Regionernes lønomkostningseffektivitet, dvs. forholdet mellem lønudgift og produk-
tionsværdi, er angivet ved et indeks. Indekset angiver regionens lønomkostningsef-
fektivitet i forhold til landsgennemsnittet, jf. tabel 7.4. En værdi på 100 betyder, at re-
gionens lønomkostningseffektivitet svarer til landsgennemsnittet, og en værdi over 
100 er ensbetydende med at regionens lønomkostningseffektivitet er lavere end 
landsgennemsnittet, da forholdet mellem lønudgift og produktionsværdi i regionen er 
højere end landsgennemsnittet. En værdi på 105 betyder eksempelvis, at der medgår 
5 pct. flere lønkroner i produktionen af et givent niveau af sygehusydelser end lands-
gennemsnittet. Omvendt betyder end værdi på 95, at der medgår 5 pct. færre lønkro-
ner i produktionen af et givent niveau af sygehusydelser end landsgennemsnittet. 
 
Region Syddanmark er mest effektive målt på lønomkostningseffektiviteten, da målet 
i 2007 og 2008 er 3-5 pct. under landsgennemsnittet. Det betyder, at der medgår fær-
re lønkroner i produktionen af et givent niveau af sygehusydelser i denne region end 
for det samlede gennemsnit for regionerne.  
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Tabel 7.4 
Lønudgift pr. produceret enhed i 2007 og 2008 (landsgennemsnit = 100) 

 
  2007 2008  

 Hovedstaden 99 99  
 Sjælland 104 102  
 Syddanmark 97 95  
 Midtjylland 100 102  
 Nordjylland 104 106  
  

Kilde:  Det Fælleskommunale Løndatakontor, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og egne beregninger. 
 

 

 
Variationen mellem regioner kan afspejle et potentiale for bedre ressourceanvendel-
se, for eksempel som følge af forskelle i grad af opgaveglidning, arbejdstilrettelæggel-
se og lønniveauet i regionen. Derudover kan variationen skyldes andre årsager, hvor-
for det er vigtig at anvende denne indikator med forsigtighed. For eksempel er der 
variation i opgavesammensætningen og tyngden i patientbehandlingen mellem regio-
nerne, herunder omfang af forsknings- og uddannelsesrelateret opgaver. Regionens 
størrelse og geografiske placering kan endvidere have betydning for, hvorledes regio-
nerne placerer sig i forhold til hinanden.  
 
Region Syddanmarks høje lønomkostningseffektivitet hænger sandsynligvis sammen 
med, at regionen har et relativt lavt lønniveau, en personalesammensætning der be-
står af relativt få læger og relativt mange SOSU’er, der er mindre løntunge, samtidig 
med, at regionen producerer en relativt høj produktionsværdi set i forhold til antal 
sundhedsfagligt personale. Regionen anvender endvidere i højere grad ambulant be-
handling frem for stationær behandling. 
 
Der findes flere eksempler på forbedring af omkostningseffektiviteten i regionerne, 
jf. boks 7.6.  
 
I det følgende ses nærmere på de to komponenter bag lønomkostningseffektiviteten: 
Produktionsværdien og lønudgiften. 
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Boks 7.6 
Eksempler på forbedringer af omkostningseffektiviteten i regionerne 

 
Omkostningseffektivitet, og herunder lønomkostningseffektivitet, i regionerne kan i flere tilfælde 
forbedres med enkle/logiske ændringer. Eksempler på ændringer er forbedrede arbejdsgange, opga-
veglidning, apparatur og teknologi.  
 
Forbedrede arbejdsgange og opgaveglidning 
Erfaringerne med introduktion af metoder til effektivisering af arbejdsgange (LEAN) i sygehusvæse-
net er gode både internationalt og nationalt. LEAN understreger vigtigheden af, at alle faggrupper 
indgår aktivt i optimeringen af arbejdsgangene. Metoden har bidraget til at realisere produktivitets-
gevinster ved ændring af arbejdsprocesser og forbedret behandlingsplanlægning.  
 
Fx har forsøg i forbedring af arbejdsgange på Kolding Sygehus vist, at ”kniv-ud til kniv-ind”-tiden på 
den ortopædkirurgiske afdeling kan nedsættes med 45 pct. ved simple arbejdsforbedrende processer 
mellem de involverede faggrupper. Et andet eksempel på bedre ressourceanvendelse er glidende 
faggrænser.  
 
En forsøgsordning fra Hvidovre Hospital illustrerer potentialet for bedre ressourceanvendelse ved at 
udnytte glidende faggrænser. Her er operationsforløbet på ortopædikirurgisk afdeling blevet effekti-
viseret ved at inddrage portørerne i hele operationsforløbet, dvs. også under operationen. Portøren 
assisterer nu kirurgen med bl.a. instrumenter under operationen – en opgave som en yngre læge tid-
ligere varetog. Dermed frigives ressourcer til andre opgaver.   
 
Accelererende patientforløb 
Formålet med accelererende patientforløb er at reducere den tid det tager en patient at komme sig 
over en operation for derved at reducere indlæggelsestiden.  
 
På ortopædkirurgisk afdeling på Silkeborg Sygehus opereres patienter i hold af 3-5 personer på sam-
me dag. Baggrund for initiativet er at reducere indlæggelsestiden. Metoden har medført en reduktion 
i liggetiden på ca. 2 dage pr. forløb. 
  
Forbedring af anvendelsen af apparatur 
Dansk Sundhedsinstitut har i en analyse vist, hvordan ni radiologiske afdelinger (7 danske og 2 uden-
landske) har tilrettelagt det daglige arbejde omkring deres CT-scannere. Analysen viser, at der er et 
effektiviseringspotentiale ved ændringer i udførelse af CT-scanninger og især ved ændret arbejdstil-
rettelæggelse. 
 
Rapporten kommer på baggrund af undersøgelserne på de radiologiske afdelinger med en lang ræk-
ke konkrete anbefalinger og idéer til forbedring af effektiviteten omkring CT-scannere. Fx vil forskudt 
arbejdstid indebære, at scannerne også betjenes i pauser og ydertidspunkterne udnyttes.  Observati-
oner viste også, at der på flere afdelinger var relativt god tid fra sidste patient til arbejdsdagen var slut 
for radiograferne, hvorfor man uden videre kunne tilføre 1-2 patient(er) ekstra på programmet. På 
samme måde gav en ændret morgenrutine, der indebar at scannerne var klar når dagholdet mødte, 
ligeledes 1-2 patient(er) ekstra per arbejdsdag.  
 
Anvendelsen af teknologi 
Samtlige kliniske afdelinger på Vejle og Give sygehuse har implementeret brugen af talegenkendelse, 
hvor et diktat straks omdannes til tekst uden at skulle skrives af en sekretær. Initiativet blev oprinde-
ligt udviklet på røntgenafdelingen på Vejle Sygehus. Tidligere forsinkede afskrivningen af bånddikta-
ter røntgensvar på afdelingen med op til 8 hverdage grundet de mange arbejdsgange, herunder den 
fysiske flytning af bånd og beskrivelser. Efter indførelse af talegenkendelse er ventetiden på røntgen-
svar reduceret betydeligt til fordel for både patienter og henvisende læger. Alle undersøgelser besva-
res nu samme dag, og indlagte patienters undersøgelser er besvaret inden for 1 time. Lægesekretær-
gruppen er samtidig blevet reduceret fra 9 til 5 medarbejdere, og de 5 medarbejdere har samtidig 
fået en række andre opgaver. 
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Aktivitet og produktionsværdi i regionerne 
For så vidt angår regionernes i aktivitet og produktionsværdi per sundhedspersonale 
opgjort i antal fuldtidsansatte findes der variation mellem i sygehusvæsenet, jf. tabel 
7.5.  
 
Målet er angivet ved et indeks, som angiver regionens aktivitet og produktionsværdi-
en per sundhedspersonale i forhold til landsgennemsnittet. En værdi på 100 betyder 
således, at forholdet mellem aktivitet og produktionsværdi per sundhedspersonale 
svarer til landsgennemsnittet, mens en værdi over 100 betyder, at regionen har en hø-
jere præsteret aktivitet per sundhedspersonale end landsgennemsnittet.  
 

Tabel 7.5 
Aktivitet/produktionsværdi pr. sundhedspersonale i 2007, indeks, hele landet = 100 

 
  

Udskrivninger 
Ambulante 

besøg 
DRG 

produktion 
DAGS 

produktion 
DRG-DAGS-
produktion 

 

 Nordjylland 95 84 96 87 92  
 Midtjylland 98 94 99 97 98  
 Syddanmark 96 112 95 111 101  
 Hovedstaden 105 102 110 103 107  
 Sjælland 102 99 91 90 91  
  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Det Fælles Kommunale Løndatakontor og egne beregninger. 
 

 

 
For det første er der variation mellem niveauerne for aktivitet per sundhedspersonale 
i regioner. DRG-DAGS-produktionen, der udtrykker produktionsværdien af ambu-
lant og stationær behandling, er forholdsvis størst i Region Syddanmark og Region 
Hovedstaden, mens den er forholdsvis lavest i Region Nordjylland og Region Sjæl-
land.  
 
For det andet varierer sammensætningen af ambulant og stationær aktivitet. Region 
Syddanmark har en forholdsvis høj ambulant aktivitet, både målt som ambulante be-
søg og i DAGS produktionsværdi og omvendt et forholdsvist lavt niveau af stationær 
aktivitet i forhold til de øvrige regioner.  
 
For det tredje ses det, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem et højt ni-
veau af udskrivninger og ambulante besøg og produktionsværdi. Eksempelvis har 
Region Sjælland et forholdsvist højt niveau af udskrivninger og ambulante besøg, 
mens regionen er lavest placeret i forhold til DRG-DAGS-produktion pr. sundheds-
personale. Dette kan afspejle forskelle i specialiseringsgraden af de udførte behand-
linger regionerne imellem.  
 
Variationen kan således bl.a. skyldes forskelle mellem regionerne for så vidt angår 
specialiseringsgraden, tilgængeligheden af behandling og patienttyngde, men også 
forskelle i ressourceanvendelse og arbejdstilrettelæggelse mellem regionerne. 
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Personaleforbrug og lønniveau i regionerne 
Som nævnt bestemmes lønomkostningseffektiviteten også af regionens ressource-
forbrug af personale målt ved regionens samlede lønudgift. Ligesom for aktiviteten 
og produktionsværdien pr. sundhedspersonale er der også variation i ressourcefor-
bruget mellem regionerne. Der findes fx variation mellem regionerne for så vidt an-
går personalesammensætning i sygehusvæsenet, jf. tabel 7.6. 9   
 

Tabel 7.6 
Antal og andele af udvalgte personalegrupper i sygehusvæsenet i 2007 

 
 

Region Overlæger 
Underordnede 

læger Sygeplejersker
 

SOSU 
 

I alt  

 Nordjylland 431 (7,2) 659 (11,0) 3.475 (58,1) 1.421 (23,7) 5.986  

 Midtjylland 1.009 (7,6) 1.679 (12,6) 7.637 (57,3) 3.000 (22,5) 13.324   
 Syddanmark 1.009 (7,9)  1.712 (13,3) 6.853 (53,3) 3.275 (25,5) 12.849  

 Hovedstaden 1.784 (9,6) 3.162 (17,0) 10.138 (54,5) 3.529 (19,0) 18.612  

 Sjælland 611 (7,7) 964 (12,2) 3.812 (48,1) 2.530 (32,0) 7.917  

  
Anm.:  Tabellen angiver det totale antal fuldtidsansatte inden for den givne personalegruppe, mens procent-

andelen af det totale antal ansatte inden for regionen er angivet i parentes. Opgørelsen er ekskl. regi-
onernes forbrug af vikarer.  

Kilde:  Det Fælles Kommunale Løndatakontor. 
 

 
I Region Hovedstaden er der en forholdsvis stor andel læger, idet overlæger udgør 10 
pct. af det totale antal ansatte og underordnede læger 17 pct., mens de tilsvarende 
andele i de øvrige regioner udgør henholdsvis ca. 8 pct. og ca. 12 pct. Derimod har 
Region Hovedstaden er forholdsvis lav andel af især SOSU’er. Region Sjælland har 
sammenlignet med Region Midtjylland, Syddanmark og Sjælland en forholdsvis stor 
andel SOSU’er i forhold til sygeplejersker.  
 
Der er også variation mellem regionerne i aflønningen af de udvalgte personalegrup-
per, jf. tabel 7.7. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 I tabellen og i de følgende tabeller er 2007 valgt som tidspunkt for opgørelse. Det skyldes, at 2008 var præget af 
konflikten på sygehusområdet, og der endnu ikke foreligger endelige tal for 2009. 
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Tabel 7.7 
Bruttomånedsløn til udvalgte personalegrupper i regionerne i 2007 

 
  Overlæger Underordnede læger Sygeplejersker SOSU 

 Nordjylland 78.223 47.694 31.480 24.453 

 Midtjylland 79.337 45.142 31.408 25.051 

 Syddanmark 77.715 45.260 31.542 22.777 

 Hovedstaden 72.024 45.032 33.024 29.726 

 Sjælland 77.760 44.377 31.574 23.539 

 Hele landet 76.008 45.240 31.978 25.369 

  
Anm.:  Løndata er kun for oktober måned. 
Kilde:  Det Fælles Kommunale Løndatakontor. 
 

 
Lønniveauet for overlæger er højest i Region Nordjylland og Region Midtjylland, 
mens lønniveauet for underordnede læger er forholdsvis ens mellem regionerne. Af-
lønningen af sygeplejersker og især SOSU’er er højere i Region Hovedstaden end i de 
øvrige regioner.  
 
Lønudgifterne i regionerne til læger, sygeplejersker og SOSU’er udgjorde 28,1 mia. i 
2007, jf. tabel 7.8. I Region Hovedstaden og Region Midtjylland udgjorde andelen af 
de totale lønudgifter til de tre personalegrupper en større andel end regionens andel 
af bloktilskudsnøglen, mens det modsatte gjorde sig gældende for de øvrige regioner.  
 

Tabel 7.8 
Lønudgifter til læger, sygeplejersker og SOSU’er i 2007 

 
  2007 Pct. af totale udgifter i 2007 Bloktilskudsnøglen 

 Mia. kr., 09-pl    

 Nordjylland 2,8 9,9 11 

 Midtjylland 6,3 22,3 21 

 Syddanmark 5,9 21,2 22 

 Hovedstaden 9,5 33,7 31 

 Sjælland 3,6 12,8 15 

 I alt 28,1 100,0 100 

  
Anm.:  Lønudgifterne er i tabellen fundet ved at gange antal ansatte med gennemsnitslønnen for oktober. 

Gnst. månedsløn og antal ansatte fordelt på regioner afviger en anelse fra de tilsvarende tal opgjort 
for hele landet (tabel 7.2 og 7.3). Dette kan skyldes, at gns. månedsløn og antal ansatte fordelt på re-
gion kun opgøres hvert kvartal, og i analysen er opgjort for oktober måned, hvorimod tal for hele 
landet beregnes hver måned. 

Kilde:  Det Fælleskommunale Løndatakontor. 
 

 
Gennemsnitlig liggetid og sengedage  
Den gennemsnitlige liggetid for patienter er højest i Region Nordjylland og Region 
Hovedstaden, jf. tabel 7.9. Region Hovedstaden har også et forholdsvist højt antal 
sengedage pr. plejepersonale, mens Region Nordjylland har et forholdsvist lavt antal. 
En forklaring herpå er, at Region Nordjylland har relativt flere sygeplejersker og SO-
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SU’er i forhold til det samlede sundhedspersonale, mens Region Hovedstaden har 
relativt færre. Således opnår Region Hovedstaden den højere gennemsnitlige liggetid 
med relativt færre sygeplejersker og SOSU’er end Region Nordjylland. 
      

Tabel 7.9 
Gennemsnitlig liggetid og sengedage for somatikken pr. sygeplejesker/SOSU’er i 2007 

 
  

Gnst. 
liggetid 

Sengedage pr.  
Sygeplejesker/SOSU 

(Indeks, hele landet = 100) 

 

 Nordjylland 4,7 94  
 Midtjylland 4,2 90  
 Syddanmark 4,4 90  
 Hovedstaden 4,7 117  
 Sjælland 4,5 100  
  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Esundhed. 
 

 

 
Samlet set tyder det på, at Region Syddanmarks lønomkostningseffektivitet hænger 
sammen med, at regionen har et relativt lavt lønniveau, ligesom personalesammen-
sætningen består af relativt få læger og relativt mange SOSU’er, der er mindre løn-
tunge, samtidig med, at regionen har en relativt høj produktionsværdi per sundheds-
fagligt personale. Desuden anvender Region Syddanmark i højere grad ambulant be-
handling frem for stationær behandling, hvilket alt andet lige er forbundet med et la-
vere lønomkostningsniveau. 
 
Region Nordjylland har den laveste lønomkostningseffektivitet. Regionen har en re-
lativt lav DRG-DAGS-produktion per sundhedsfaglig personale og samtidig et rela-
tivt højt lønniveau for underordnede læger og især overlæger. For Region Sjælland, 
der i 2007 havde den næstlaveste lønomkostningseffektivitet, gør lignende forhold 
sig gældende som for Region Nordjylland. Således havde Region Sjælland i 2007 den 
laveste DRG-DAGS-produktionsværdi per sundhedsfagligt personale blandt regio-
nerne, mens lønniveauet lå lidt under landsgennemsnittet for de udvalgte personale-
grupper med undtagelse af overlæger, hvor lønniveauet var over gennemsnittet. 
 
Region Hovedstaden har den højeste DRG-DAGS-produktion per sundhedsfaglig 
personale, men på trods heraf ikke den højeste lønomkostningseffektivitet. Dette 
skyldes bl.a., at regionen har en relativt høj andel af overlæger og især underordnede 
læger, som udgør de to mest løntunge grupper. Regionen har endvidere det højeste 
lønniveau for sygeplejersker og SOSU’er. Bruttomånedslønnen for SOSU’er lå 17 
pct. over landsgennemsnittet i 2007.  
 
Region Midtjylland havde i 2007 lønomkostningseffektivitet, der var identisk med 
landsgennemsnittet. Regionen havde i 2007 den tredje højeste DRG-DAGS-
produktion per sundhedspersonale, men derimod et relativt højt lønniveau for SO-
SU’er og det højeste lønniveau for overlæger. 
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8. Praksissektoren  

Praksissektoren – som bl.a. omfatter alment praktiserende læger, speciallæger, fysio-
terapeuter mv. – udgør en væsentlig andel af det danske sundhedsvæsen. Og de of-
fentlige tilskud til sektoren udgør en stadig stigende del af de offentlige budgetter. 
Udviklingen på praksisområdet har betydet, at der er blevet ”mere af det hele”. Bor-
gerne kontakter lægen oftere. Der er kommet nye ydelser med offentlige tilskud. Og 
ydelser og eksisterende ordninger er udstrakt til flere brugere og målgrupper osv. Der 
har således været tale om et serviceløft for den enkelte bruger.  
 
Dette kapitel viser bl.a.:  
• De samlede offentlige udgifter til praksissektoren udgjorde i 2008 ca. 13 mia. kr., 

og er over perioden 2001-2008 steget med ca. 2,3 mia. kr. Det svarer til en gen-
nemsnitlig realvækst på knap 3 pct. årligt. Det er dobbelt så højt som realvæksten 
i det samlede offentlige forbrug på knap 1 ¾ pct. i samme periode.  

• Siden 2001 har der været en betydelig realvækst på stort set alle delområder med 
undtagelse af tandområdet, hvor der er en væsentlig egenbetaling.  

• Med offentlige udgifter på ca. 7 mia. kr. i 2008 er almen praksis en væsentlig del 
af det danske sundhedsvæsen. På dette område har der været et udgiftspres fra 
bl.a. stigende ydelseshonorarer og en relativ kraftig stigning i antal lægekontakter.  

• Danskerne er i gennemsnit i kontakt med den praktiserende læge 7½ gang om 
året, og siden 2001 er den gennemsnitlige kontakt pr. borger steget med 20 pct. 
Danskerne er hyppigere i kontakt med lægen sammenlignet med vores naboer, 
fx er svenskerne i gennemsnit i kontakt med lægen knap 3 gange årligt.   

 
En del af udviklingen på området er affødt af en politisk prioritering og beslutning 
om udvidelse af målgrupper med adgang til offentlige tilskud til fx psykologhjælp og 
fysioterapi. Borgerne ser derfor også disse ydelser som en integreret del af det danske 
sundhedsvæsen i højere grad end tidligere, hvilket medvirker til at forstærke efter-
spørgselspresset på området.  
 
Niveauet og udviklingen for udgifterne til praksissektoren skal ligeledes ses i forhold 
til sektorens særlige indretning med private udbydere af gratisydelser eller delvise 
tilskudsberettigede ydelser finansieret af det offentlige kombineret med en stigende 
og (i princippet) uendelig efterspørgsel. Dvs. et system, der ikke tilsiger en traditionel 
markedsregulering i forhold til pris og konkurrence.  
 
Disse faktorer og kontinuerlige ændringer i praksissektoren er med til at skabe en 
særlig dynamik og dermed selvforstærkende effekt på området, herunder vedrørende 
borgernes brug af ydelser og udbydernes incitamenter til adressering heraf. En dy-
namik og effekt, der indebærer øgede offentlige udgifter.  
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8.1 Praksissektoren – organisering, finansiering og regelgrundlag  
 
Organisering og finansiering  
Det primære sundhedsvæsen omfatter de sundhedsydelser, der finder sted uden for 
sygehusvæsenet, dvs. i den kommunale sektor og praksissektoren. Ydelser i praksis-
sektoren omfatter behandling hos alment praktiserende læge, praktiserende special-
læge, tandlæge, tandplejer, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog og fodterapeut.  
 
Praksissektoren er et decentralt system, som løser sine opgaver tæt på den enkelte 
borger, og næsten alle borgere har på et år kontakt med sektoren.  
 
Praksissektoren er påvirket af følgende tre aktører: Patient, producent/yder og beta-
ler, jf. figur 8.1. Visse af sektorens producenter/ydere, herunder primært de alment 
praktiserende læger, har rollen som ”gatekeeper”/visitator for det øvrige sundheds-
væsen med henblik på optimering af ressourceanvendelsen i hele sundhedsvæsenet 
og som tovholder i et sammenhængende patientforløb. Betalerne udgør en tredje 
part, som omfatter beslutningstagerne i regionerne, staten og kommunerne. 
 

Figur 8.1 
Aktørerne i praksissektoren 

Forbruger/     
efterspørger

(patient)

Producent/yder
(alment praktiserende 

læge, speciallæge, 
tandlæge mv.)

Tredjepartsbetaler
(offentlige tilskud, 

private forsikringer mv.)

egenbetaling

skat      
præmie betalin

g 

(ydelseshonorarer m
v.)

praksisydelser

 

 
Praksissektoren er karakteriseret ved en differentieret offentlig tilskudsfinansiering. 
Visse ydelser, herunder tandpleje, fysioterapi mv. finansieres delvist via egenbetaling, 
medens behandling hos alment praktiserende læge og speciallæge er fuld tilskudsbe-
rettiget, dvs. gratis for den enkelte borger, jf. figur 8.2 og bilag 1.  
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Figur 8.2 
Finansieringsstruktur i praksissektoren 

Skattefinansiering – fuldt tilskudsberettigede 
ydelser:
- Alment praktiserende læge                                                              
- Speciallæge

Skattefinansiering suppleret med en varierende 
andel af egenbetaling:
- Fodterapi - Psykologhjælp
- Fysioterapi - Tandlæge/tandplejer 
- Kiropraktik

Patient/skatteyder

 
 
Anm.:  Inden for de enkelte ydelser med egenbetaling, kan der være ordninger, der er 100 pct. offentligt finansieret 

(fx vederlagsfri fysioterapi). Dertil kommer, at der er fuld egenbetaling forbundet med særlige ydelser i fx 
almen lægeregi, herunder vaccine ved udlandsrejser, helbredsattester mv. Disse ydelser er ikke omfattet af 
overenskomsten.  

 
Som illustreret ved figur 8.1 og 8.2 er praksissektoren indrettet på en særlig måde i 
forhold til andre offentlige og private sektorer. Der er tale om et semi-offentligt 
marked med private leverandører, der udbyder enten gratisydelser eller ydelser med 
tilskud finansieret af det offentlige.  
 
Finansieringskonstruktionen – særligt vedr. gratisydelserne – gør, at der ikke er en 
naturlig efterspørgselsbegrænsning, som på et privat marked, hvor prisen regulerer 
efterspørgslen. Borgernes efterspørgsel kan derfor i princippet være uendelig. I for-
hold til et rent offentligt marked er der i praksissektoren tale om private udbydere 
med en (i princippet) ubegrænset mulighed for at bestemme indtægt, arbejdstid mv. 
Traditionelle markedsmekanismer, herunder bl.a. udbud/efterspørgsel, reel konkur-
rence, regulering samt priseffekt, eksisterer dermed ikke på almindelig vis i praksis-
sektoren. Incitamentsstrukturen har en særlig karakter i sektoren, og kan dermed 
også være med til at påvirke niveauet samt udviklingen i de offentlige udgifter.  
 
Effekterne af dette atypiske marked uden traditionelle styrings- og markedseffekter 
er dog for områder uden for almen praksissektoren forsøgt adresseret via lægens 
visitationspraksis og funktion som ”gatekeeper” samt varierende grad af egenbeta-
ling.   
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Boks 8.1 
Regelgrundlag for tilskud i praksissektoren 

 
De offentlige tilskud i praksissektoren blev etableret ved Lov om offentlig sygesikring i 1971, og er 
siden ændret flere gange i forhold til omfang og indhold. De offentlige tilskud omfatter alle, der har 
bopæl i Danmark uanset alder, indtægt eller helbred.  
 
De tilskudsberettigede ydelser omfatter hovedområderne inden for praksissektoren: Almen læge-
hjælp, speciallægehjælp, tandbehandling samt sundhedsydelser, der vedr. fysioterapi, kiropraktik, 
psykologbehandling og fodbehandling, jf. figur 8.2. Der ydes ligeledes offentlige tilskud til køb af 
receptpligtig medicin. Den offentlige tilskudsordning omfatter desuden ydelser som rejsesygesikring, 
ernæringspræparater, begravelseshjælp mv. 
 
Under sygesikringen skelnes der mellem sikringsgruppe 1 og 2. Gruppe 2-sikrede har bl.a. en højere 
grad af valgfrihed end gruppe 1-sikrede. Ca. 98 pct. af borgerne er sikret via gruppe 1. 
 
Gruppe 1-sikrede: 
• Tilmeldt én bestemt alment praktiserende læge (dvs. fast tilknytning). 
• Konsultation hos speciallæge, med undtagelse af øjen- og ørelæge, kræver henvisning fra prakti-

serende læge. 
• Vederlagsfri behandling hos alment praktiserende læge og speciallæge. 
 
Gruppe 2-sikrede: 
• Ingen tilmelding til alment praktiserende læge.  
• Ingen henvisningskrav til speciallæge og øvrige ydere.  
• Tilskud til behandling hos alment praktiserende læge og speciallæge svarende til de offentlige 

tilskudsomkostninger til gruppe 1-sikrede.  
• Egenbetaling fastsat af yderen. 
 
Regionerne har ansvaret for at administrere de offentlige tilskud i praksissektoren og dermed for at 
tilvejebringe tilbud om behandling hos praktiserende sundhedspersoner. Udgifterne finansieres af 
regionerne og dermed gennem et bloktilskud og kommunal medfinansiering.  
 
Praksissektoren er organiseret på baggrund af overenskomster. Hovedparten af ydelserne udbydes 
således af en række privatpraktiserende sundhedsydere, der har tilsluttet sig overenskomsten mellem 
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og de pågældende brancheorganisationer, herunder bl.a. 
Praktiserende Lægers Organisering (PLO), Foreningen af Speciallæger, Dansk Tandlægeforening mv.  
 
RLTN forhandler de generelle overenskomster med praksissektoren på vegne af de fem regioner, 
herunder takster og ydelseshonorarer for diverse behandlingstyper, som borgerne har valgfrihed 
imellem. RLTN består af ni medlemmer og stedfortrædere for disse. De fem regioner indstiller hvert ét 
medlem, KL indstiller to medlemmer, mens Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
hver indstiller ét medlem. Der er således tale om en aftalebaseret relation mellem de private sund-
hedspersoner og regionerne/RLTN.   
 

 
De offentlige udgifter i praksissektoren, herunder aktivitetsudviklingen, påvirkes bl.a. 
af efterspørgselen efter de forskellige sundhedsydelser samt det behandlingsvalg og –
behov, som den praktiserende læge vurderer, er til stede. Det skal også ses i lyset af 
overenskomststrukturen generelt og honorarstrukturen, herunder honorering af de 
enkelte ydelser samt udviklingen heri. Niveauet og udviklingen på praksisområdet 
skal ligeledes ses i forhold til praksissektorens særlige opbygning med private leve-
randører, men uden traditionelle markedsmekanismer.  
 
Den strukturelle udvikling i det samlede sundhedsvæsen, herunder bl.a. medicinsk og 
anden teknologisk udvikling, kan dog også til en vis grad have betydning for praksis-
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sektorens udgiftsudvikling. Dertil kommer, at demografiens effekt på sundhedsvæse-
net ligeledes har betydning for udgifterne i praksissektoren.  
 
Udviklingen i de offentlige udgifter på praksisområderne afhænger dermed primært 
af sektorens organisering samt følgende forhold: 
• Antal ydelser, der gives offentlige tilskud til inden for de enkelte tilskudsområder 
• Den offentlige tilskudsandel inden for de enkelte ydelser 
• Person- og målgrupper, der er omfattet af offentlige tilskud.  
 
 
8.2 Fordeling og udvikling i offentlige tilskud i praksissektoren  
De samlede offentlige udgifter i praksissektoren udgjorde i 2008 ca. 13 mia. kr., 
hvoraf udgifter til almen praksis udgjorde godt halvdelen, speciallæge ca. 22 pct., 
tandlæge ca. 11 pct. og de øvrige sundhedsydelser i alt ca. 13 pct., jf. tabel 8.1.  
 

Tabel 8.1 
Fordeling af sygesikringens udgifter i praksissektoren, 2001 og 2008 (mio. kr. 09-pl) 

 
 

Ydelse  2001 2008 Vækst 
Vækst 
(pct.) 

Delsektorer-
nes andel 

2008 (pct.) 

 

 Alment praktiserende læge  6.007 7.084 1.077 18 55  
 Speciallæge, i alt1)  2.192 2.796 604 28 22  
 Tandlæge/tandplejer  1.365 1.419 54 4 11  
 Fysioterapi 787 997 210 27 8  
 Kiropraktik  76 105 29 39 1  
 Fodterapi 29 14 -15 -52 0  
 Psykologhjælp  67 141 74 110 1  
 Øvrigt2) 152 414 262 172 3  
 I alt  10.675      12.970        2.295  22  100  
  

1) Speciallæger omfatter bl.a. specialer inden for hudsygdomme, øre, næse og hals, øjne, psykiatri, gynæko-
logi mv. Udgifter til øre- og øjenlæger udgjorde godt 530 og 520 mio. kr. i 2008, dvs. i alt ca. 40 pct. af de 
samlede speciallægeudgifter.  

2) Øvrigt omfatter primært laboratorieydelser i 2008. Det kan ikke udelukkes at niveauet af ”øvrigt” i 2008 
sammenlignet med 2001 skyldes en ændret indberetningspraksis eller klassificering af bl.a. laboratoriespe-
cialet.  

Kilde:  Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 

 

 
De samlede offentlige udgifter i praksissektoren er steget med ca. 2,3 mia. kr. i faste 
priser i perioden 2001-2008. Det svarer til en realvækst på 22 pct. og en gennemsnit-
lig årlig vækst på knap 3 pct. i perioden.  
 
Sammenholdt hermed er realvæksten for det samlede offentlige forbrug ca. 12 pct. 
med en gennemsnitlig årlig vækstrate på knap 1 ¾ pct. i perioden. Den årlige real-
vækst i de samlede offentlige udgifter i praksissektoren har således været højere end 
realvæksten i det samlede offentlige forbrug i perioden 2001-2008 med undtagelse af 
2002, jf. figur 8.3.  
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Figur 8.3 
Realvækst i det samlede offentlige forbrug og offentlige udgifter til praksissektoren, 2001-2008 
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Anm.: De offentlige udgifter til praksissektoren er deflateret med det regionale pris- og lønindeks (ekskl. medicin), 

medens det offentlige forbrug er deflateret efter nationalregnskabets principper.   
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Den samlede realvækst i praksissektoren i perioden fra 2001 til 2008 er resultatet af 
vækst på de enkelte praksisområder, herunder en stigning i almen praksis på 18 pct., 
dvs. ca. 2,5 pct. årligt. Realvæksten i de offentlige udgifter til speciallæger og øvrige 
sundhedsydelser har udgjort hhv. 28 og 31 pct. i perioden 2001-2008 svarende til 
gennemsnitlige årlige vækstrater på ca. 3,5 pct. årligt.  
 
Af de øvrige sundhedsudgifter er udgifterne til fysioterapi og kiropraktik steget hen-
holdsvis 27 og 39 pct. svarende til gennemsnitlige årlige vækstrater på 3-5 pct. årligt. 
Udgifterne til psykologhjælp er steget ca. 110 pct., dvs. mere end en fordobling over 
perioden og i gennemsnit 11 pct. realvækst årligt. Alene fra 2007 til 2008 er der i de 
offentlige udgifter til psykologhjælp en realvækst på 28 pct. grundet nye ordninger på 
området, jf. afsnit 8.3. De offentlige udgifter til fodterapi har dog været faldende1, og 
på tandområdet, hvor der eksisterer en lang dansk tradition for egenbetaling, har 
niveauet for de offentlige udgifter været stort set uændret siden 2001, jf. figur 8.4a og 
8.4b.   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 De faldende udgifter til fodterapi kan bl.a. skyldes, at indberetningen af udgifter ikke har været konsistent over 
perioden, idet der på området har været konflikt siden 2005. 
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Figur 8.4a Figur 8.4b 
Fordeling af sygesikringsudgifter på prak-
sisområder, 2001-2008 (09-pl), mio. kr.  

Real udgiftsudvikling i praksissektorens 
delsektorer, 2001-2008  
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Anm.:  Vedr. 8.4b Udgifter for fodterapi fremgår ikke grundet usikkerhed i indberetning pga. overenskomstsam-

menbrud. ”Øvrige” inkl. laboratorieudgifter mv. fremgår desuden ikke af indekseringen.   
Kilde:  Danmarks Statistik og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.   
 
Udgifterne inden for praksissektoren har således generelt været stigende i perioden 
2001-2008. Den årlige gennemsnitlige vækstrate har imidlertid været højere for psy-
kologhjælp, fysioterapi og kiropraktik end på de øvrige områder, jf. figur 8.4b. Udvik-
lingen i disse sundhedsydelser er bl.a. et udtryk for, at de i dag er mere integreret i 
sundhedsvæsenet end tidligere, hvor ydelserne i højere grad var fuldt ud egenfinan-
sieret. 
 

Boks 8.2 
Offentlige udgifter til praksissektoren fordelt på regioner  

 
Der er forskel i udgifter til praksissektoren pr. indbygger mellem de fem regioner. Udgiftsniveauet pr. 
indbygger er i Region Hovedstaden højere end de fire øvrige regioner i 2008, jf. figur a. Forskellen skal 
bl.a. ses i sammenhæng med, at der eksisterer en forskellig organisering af sundhedsvæsenet på 
tværs af regionerne. Der er fx forskel på inddragelse af speciallægerne i den samlede sundhedsbe-
handlingen mellem Region Hovedstaden og de øvrige regioner, jf. figur b. Af andre forklaringer til 
forskellen er socioøkonomiske faktorer, et generelt større udbud af sundhedsydelser og dermed 
bedre tilgængelighed mv.  
 

Figur a Figur b 
Praksisudgifter pr. indbygger, 2008  
(09-pl), kr. 

Udgifter til speciallæge pr. indbygger, 
2008 (09-pl), kr. 
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Kilde: Danmarks Statistik. 
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Dekomponering af udgiftsvæksten  
Der er over en årrække sket en udvikling, hvor:  
• Der løbende er indført nye ydelser under det offentlige sygesikringssystem 
• Ydelserne benyttes af en større del af befolkningen  
• Nye grupper får adgang til offentlige tilskud 
• Borgerens gennemsnitlige forbrug af praksisydelser er øget.  
 
I en kortlægning af væksten i aktivitet og i de offentlige udgifter på praksisområdet er 
en nærmere dekomponering af udviklingen således relevant. Væksten i de samlede 
offentlige sygesikringsudgifter til praksisområdet kan forklares ved følgende fire fak-
torer: Demografisk udvikling, ændring i andelen af brugere i befolkningen, herunder 
nye målgrupper, flere og nye ydelser pr. bruger, ændring i det gennemsnitlige forbrug 
af sygesikringsydelser pr. bruger.  
 
Korrigeres der for den demografiske udvikling i væksten i det offentlige tilskud til 
praksissektoren i perioden 2001-20072, er det muligt at definere et mål for en reel 
serviceudvidelse. Serviceudvidelsen er således et udtryk for den vækst i tilskuddet, 
der kan henføres til ændringen i antallet af brugere, i de enkelte brugeres gennemsnit-
lige forbrug af ydelserne samt til en vis grad flere og nye ydelser, der er introduceret 
på området.  
 
Såfremt serviceforbedringen skyldes et øget antal brugere, opleves det ikke nødven-
digvis som en serviceforbedring for de eksisterende brugere. Men derimod vil en 
stigning i den enkelte brugers forbrug, herunder nye, flere og forbedrede ydelser 
entydigt opleves som en serviceforbedring.  
 
Af den gennemsnitlige årlige vækst på 2,2 pct.3 i 2001-2007 kan kun en begrænset del 
(0,4 pct.enhed) henføres som tilpasning til befolkningsudviklingen og 0,3 pct. af 
stigningen kan forklares ved øget antal brugere. Af de resterende 1,5 pct.-enhed kan 
0,4 pct.-enhed forklares ved flere og nye ydelser pr. bruger samt 1,1 pct.-enhed ved 
et generelt højere udgiftsniveau pr. bruger, jf. tabel 8.2.  
 
De to komponenter, der tilsammen er udtryk for serviceforbedring for de enkelte 
brugere (udgiftsniveau samt flere og nye ydelser pr. bruger), udgør således langt over 
halvdelen af den samlede vækst på området. Noget af væksten, der er forklaret ved 
højere udgiftsniveau pr. borger, skyldes dog også øget ydelseshonoreringer til lægen 
mv. Dvs. en vækst, der ikke nødvendigvis kommer den enkelte borger til gode.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Perioden er afgrænset til 2001-2007 pga. beregninger baseret på Lovmodellen, hvori 2007 er seneste år, der er 
inkluderet.  
3 Idet beregningerne er baseret på Lovmodellen og dermed ekskl. basishonorar afviger dette skøn fra den samlede 
årlige vækstrate på praksisområdet på i alt 3 pct., jf. ovenstående.  



  Kapitel 8. Praksissektoren

 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 179

Tabel 8.2 
Skøn for dekomponering af udgiftsvæksten i praksissektoren, 2001-2007 (pct.) 

 
  Pct.-enhed Andel 
 Gnst. årlig vækst i udgift 2,2 100  

 Demografi 0,4 19  

 Flere brugere (dvs. større brugerandel) 0,3 13  

 Flere og nye ydelser pr. bruger 0,4 19  

 Gnst. udgift pr. bruger (uforklaret residual) 1,1 48  
  

Kilde:  Lovmodellen og egne beregninger.  
 

 

 
Boks 8.3 
Forklaring på dekomponering af udgiftsvækst 

 
Dekomponeringen af væksten i sygesikringsudgifterne er foretaget på baggrund af en stikprøve 
(33,3 pct.) fra lovmodellens datagrundlag.  
 
For så vidt angår de tekniske beregningsvariable: 
Den demografiske effekt er opgjort som væksten i sygesikringsudgifterne som følge af en ændring i 
befolkningens alderssammensætning, dvs. der er ikke taget højde for effekter af øget middellevetid i 
befolkningen.   
 
Flere brugere er opgjort som væksten i antallet af unikke borgere med kontakt til sygesikringen.   
 
Flere ydelser pr. bruger er opgjort som væksten i antal ydelser pr. bruger med kontakt til sygesikrin-
gen.  
 
Den uforklarede residual er den tilbageværende del af udgiftsvæksten, og afspejler et højere forbrug 
pr. bruger som følge af faktorer, der umiddelbart ikke kan måles og kvantificeres.  
   

 
 
8.3 Ydelser, aktivitet og udgifter inden for praksissektorens delsektorer  
I forhold til en yderligere dekomponering på de enkelte praksisområder ses der i det 
følgende nærmere på almen praksissektoren pga. dens betydelige vægt (55 pct.) inden 
for sektoren generelt og dens særlige ydelses- og honorarsammensætning. Dertil 
kommer, at området for almen praksis og aktiviteten heri har stor betydning for de 
resterende praksisområder og sygehusvæsenet generelt via rollen som visitator. Der-
næst ses der kort på øvrige sundhedsydelser, herunder primært fysioterapi, psykolog-
hjælp og kiropraktik, idet den årlige vækstrate på disse områder har været højere – og 
i nogle tilfælde markant højere – end på de andre områder.  
 
8.3.1 Udviklingen i almen praksissektoren  
De samlede udgifter til almen praksis er steget med godt 1 mia. kr. i faste priser fra 
ca. 6 mia. kr. i 2001 til 7,1 mia. kr. i 2008, dvs. en realvækst på 18 pct. over perioden 
og i gennemsnit 2,5 pct. årligt. Dekomponeres udgifterne i forhold til honorarsyste-
met kan der konstateres stigninger i både ydelses- og basishonorar i perioden 2001-
2008 på henholdsvis 760 og 330 mio. kr., jf. figur 8.5. 
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Figur 8.5 
Udgifter i almen praksis (ydelses- og basishonorar), 2001-2008 (mio. kr. 09-pl)  
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Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet.  
 
Basishonoraret udgør ca. 25 pct. af de samlede udgifter til almen praksis over hele 
perioden, og er således steget i takt med de ydelsesafhængige udgifter og i gennem-
snit knap 2,5 pct. årligt.  
 

Boks 8.4 
Honorarsystemet i almen praksis og introduktion af nye ydelseshonorarer 

 
Honorarsystemet i almen praksis består af et fast honorar pr. tilmeldt patient i almen praksis (basis-
honoraret) og et ydelsesafhængigt honorar, hvor den praktiserende læge aflønnes for at have kon-
takt til sine patienter og for at udføre behandlinger/undersøgelser.  Dertil kommer et fast mindre 
tilskud i form af et praksisomkostningshonorar. 
 
Basishonoraret udgjorde pr. 1. oktober 2009 345 kr. om året pr. tilmeldt gruppe 1-sikret patient. I 
2008 udgjorde omsætningen i basishonoraret i alt godt 1,8 mia. kr. svarende til i gennemsnit ca. 
500.000 kr. pr. praktiserende læge. 
 
Det ydelsesafhængige honorar består af kontaktbaserede grundydelser, fx alm. konsultationer og 
telefonkonsultationer, samt laboratorie- og tillægsydelser. Omsætningen i de ydelsesafhængige 
honorarer udgjorde i 2008 i alt ca. 5,2 mia. kr. svarende til i gennemsnit godt 1,4 mio. kr. pr. praktise-
rende læge.  
 
Med afregning i forhold til basis- og ydelseshonorar udgjorde den gennemsnitlige omsætning for en 
praktiserende læge i Danmark således ca. 1,9 mio. kr.  i 2008. 
 
Introduktion af nye ydelsesafhængige honorarer  
I 2003 blev der indført den nye ydelse e-mailkonsultation. En anden relativt ny ydelse er aftalt fore-
byggelseskonsultation, som blev indført i 2006. En aftalt forebyggelseskonsultation er en på forhånd 
aftalt konsultation med et specifikt forebyggende formål fx kost, motion, rygning, alkohol og anden 
misbrug, fysiske forhold samt sociale og psykiske forhold. Endelig blev der på forsøgsbasis introduce-
ret en forløbsydelse for behandling af diabetespatienter i 2006. 
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Udviklingen i aktivitetsafhængige ydelser  
Væksten i det aktivitetsbestemte ydelseshonorar udgør som nævnt ca. 760 mio. kr., 
svarende til en realvækst på knap 20 pct. i perioden 2001-2008. Forklaringen herpå er 
en stigning i ydelser, værdien heraf samt antallet af kontakter. Forbruget af ydelser 
stiger fra 57 mio. i 2001 til 66 mio. ydelser i 2008, medens det samlede antal kontak-
ter til lægen4 er steget fra ca. 33 mio. til 40 mio., dvs. en stigning på henholdsvis 16 
og 19 pct., jf. tabel 8.3.  
 

Tabel 8.3 
Udviklingen i de samlede offentlige udgifter til ydelsesafhængige honorarer og det samlede 
antal kontakter og ydelser, 2001-2008 

 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2001-
2008

Vækst
pct.

  Udgifter (mio. kr., 09-pl) 
 Ydelses-

afhængige  
udgifter i alt  4.463 4.543 4.648 4.640 4.682 4.870 4.997 5.223 760 17

 Ydelses-
afhængige 
udgifter i dagtid 3.740 3.813 3.914 3.971 4.034 4.222 4.338 4.593 854 23

 Heraf: 
- konsultationer 2.143 2.168 2.217 2.256 2.286 2.314 2.339 2.440 297 14

  - tlf. konsul-
tationer  405 415 421 419 419 415 396 385 -21 -5

  - forebyggelse  - - - - - 114 179 228 228 -

  - email-
konsultation - - 1 4 11 26 43 67 67 -

 - sygebesøg  145 138 131 123 117 109 106 101 -44 -30

 - øvrigt 1.047 1.092 1.145 1.169 1.201 1.244 1.275 1.373 326 31

 Ydelses-
afhængige ud- 
gifter i vagttid 723 729 734 699 649 648 659 629 -94 -13

  Antal kontakter og ydelser (mio.) 
 Antal kontakter  33 34 35 36 37 38 38 40 6 19

 Antal ydelser  57 58 59 60 61 63 64 66 9 16
  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
 

 
Fordelt på døgnet i almen praksis er det behandling i dagtiden, der udgør den væ-
sentligste udgiftskomponent af det ydelsesafhængige honorar (ca. 90 pct. i 2008). En 
stigning på ca. 854 mio. kr. for behandling i dagtiden forklarer således stigningen i 
udgifterne til den samlede udgiftsvækst i almen praksis, idet udgifterne til vagtlæge 
har været faldende i perioden 2001-2008. 
 
Blandt de udgiftstunge ydelser i dagtiden i 2008 er særligt alm. konsultationer og 
telefonkonsultationer. Siden 2001 er udgifterne til de fleste konsultationstyper steget, 
medens udgifterne til sygebesøg generelt er faldet. De offentlige udgifter til traditio-
nelle ydelser som alm. konsultationer er steget ca. 2 pct. årligt i gennemsnit. Desuden 
har indførelsen af nye typer konsultationer som forebyggelses- og e-mailkonsultation 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Kontakter inkluderer alle lægehenvendelser dvs. inkl. alm. besøgskonsultationer, e-mailkonsultationer, telefonkon-
sultation, vagtlægebesøg mv.  
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på kun ganske få år bidraget med en isoleret vækst i udgifterne på knap halvdelen, 
dvs. ca. 300 mio. kr., jf. tabel 8.3.  
 

Figur 8.6 
Ydelsesafhængige udgifter i dagtiden fordelt på typen af konsultation, 2001-2008  
(mio. kr. 09-pl) 
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Udviklingen i ydelsesformer og udgifter forbundet hermed tyder ikke på, at de nye 
former for ydelser, herunder e-mail og forebyggelseskonsultationer har substitueret 
forbruget væk fra de traditionelle ydelser som alm. konsultation og telefonkonsultati-
on i perioden 2001-2008, jf. figur 8.6. Udgifterne til telefonkontakter er dog i enkelte 
år faldet svagt.  
 
Udviklingen i udgifterne til ydelser i almen praksis kan således i høj grad henføres til 
væksten i forbruget af ydelser og kontakter samt indførslen af nye ydelser som fx 
forebyggelseskonsultation samt nemmere og hurtigere kontakt med lægen via bl.a. e-
mailkonsultation, dvs. et generelt øget aktivitets- og serviceniveau.  
 
Stigende antal lægekontakter pr. borger   
Danskerne var i kontakt med deres læge i gennemsnit 7½ gange årligt i 2008. Det 
danske gennemsnitlige niveau for lægekontakter pr. borger ligger højt i forhold til 
vores nabolande, jf. boks 8.5.  
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Boks 8.5 
Antal gennemsnitlige lægekontakter pr. borger i Danmark sammenlignet med nabolande  

 
Danskerne kontakter i stigende grad deres læge. Fra 2001 til 2008 er det gennemsnitlige antal kontakter om 
året vokset fra ca. 6 til ca. 7½, dvs. med ca.  20 pct., jf. figur a.  Fx kontakter svenskerne generelt deres læge 
færre gange – i 2007 ca. 3 gange årligt, jf. figur b.   
 
Lande som Sverige, Finland og UK er sammenlignelige lande pga. det generelle velfærdsniveau i landene, 
herunder at størstedelen af det primære sundhedsvæsen er offentligt finansieret. Finansieringsstrukturen i 
forhold til alment praktiserende læge afviger imidlertid en smule landene imellem.  
 
Medens lægekontakter i Danmark og UK er fuldt tilskudsberettigede, er der i Sverige og Finland en delvis 
egenbetaling på lægehjælp. Der er dog tale om egenbetaling i en symbolsk størrelsesorden. I Finland op-
kræves typisk 130 kr. for et besøg hos en læge for personer over 18 år. I Sverige varierer egenbetalingen for 
lægebesøg fra 75-150 kr., men borgerne kan samlet set højst betale ca. 700 kr. for behandling over en 
periode på 12 måneder – et loft, som også inkluderer egenbetaling ved speciallæge.  
 

Figur a Figur b 
Udvikling i gennemsnitlige lægekontakter 
om året pr. borger i Danmark, 2001-2008 
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Anm.:  Norge indgår ikke i OECD-statistikken.   
Kilde:  OECD Health Data 2009 og Danmarks Statistik.  
 
Det bemærkes, at OECD-data for landenes antal lægekontakter kan dække over forskellig registreringsprak-
sis, herunder typen af konsultationer der indberettes, som en kontakt, hvilket evt. kan medvirke til at forkla-
re dele af forskellen mellem landene. Fx udgør telefonkontakter ca. 40 pct. af de samlede antal kontakter 
hos den alment praktiserende læge i Danmark.  
 
Forskellen hænger dog også sammen med finansieringsstrukturen i de forskellige lande i forhold til typen af 
konsultationer, dvs. om fx en e-mail og telefonkonsultation hører med som en særskilt kontakt med tilhø-
rende ydelseshonorarer. Finansieringsstrukturen herfor er ikke ens landene imellem. Dertil kommer, at 
landenes organisering af sundhedsvæsenet, herunder bl.a. opgavefordeling mellem sekundær og primær 
sektor, er relevant i sammenligningen. Fx har Sverige også en indgang til sundhedsvæsenet i form af sund-
hedscentre, hvilket afviger fra Danmark.  
 

 
Der er stor forskel på, hvor meget hver aldersgruppe trækker på almen praksis, jf. 
figur 8.7a og 8.7b. Personer over 80 år er gennemsnitligt i kontakt med deres læge ca. 
18 gange årligt i 2008. Personer i alderen 65-79 år er gennemsnitligt i kontakt med 
lægen ca. 12 gange årligt. For de to grupper udgør konsultationer og telefonkonsulta-
tioner hovedparten af kontakterne hos den alment praktiserende læge. Personer i den 
arbejdsdygtige alder kontakter gennemsnitligt deres læge 5-7 gange årligt, mens (for-
ældre med) børn under 5 år er i kontakt med lægen ca. 8 gange årligt. 
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Forbruget af ydelser i almen praksis er således relativt højt i et barns første leveår for 
derefter at falde frem mod 15-årsalderen, hvorefter forbruget stiger kontinuerligt 
med alderen.  
 

Figur 8.7a Figur 8.7b 
Gennemsnitligt antal kontakter pr. borger 
fordelt på alder, 2001 og 2008 
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Anm.:  8.6ab Aldersgrupperne 15-19 år, 20-24 år, 

25-44 år, 45-64 år, 65-79 år og 80- år hav-
de et maksimum på mere end 50 kontak-
ter, hvorfor maksimum ikke fremgår af fi-
guren.   

Kilde:  Danmarks Statistik. 

  
Kilde:  Lovmodellen. 
 

 
I niveauet for det gennemsnitlige antal årlige lægekontakter pr. borger i Danmark på 
7½ indgår der en betydelig forskel i spredningen af antal kontakter pr. borger, og der 
er kun relativt få borgere, der ingen lægekontakter har. En 15-19-årig havde i gen-
nemsnit ca. 5 kontakter til almen praksis, jf. figur 8.7b. En fjerdedel af de 15-19-årige 
havde imidlertid kontakt til almen læge mindre end 2 gange og en fjerdedel havde 
kontakt mere end 7 gange. De 65-79-årige havde som nævnt i gennemsnit 12 kontak-
ter til almen læge. En fjerdedel af denne gruppe havde kontakt mindre end 5 gange, 
medens en anden fjerdedel havde kontakt mere end 16 gange.  
  
Borgere med flest kontakter til almen læge i aldersgruppen 0-4-årige havde 31 kon-
takter, medens dem med flest kontakter i aldersgruppen 5-14-årige havde 34 kontak-
ter. For de øvrige aldersgrupper havde personerne med flest kontakter til almen læge 
mere end 50 kontakter. Den samlede andel af personer med mere end 50 kontakter 
årligt til almen læge udgjorde 0,5 pct., dvs. godt 20.000 personer i 2007.  
 
Den gennemsnitlige lægekontakt pr. borger er steget med over 20 pct. i den relativt 
korte tidsperiode fra 2001 til 2008. I 2001 var borgeren i kontakt med lægen i gen-
nemsnit 6 gange årligt. Stigningen i det gennemsnitlige antal kontakter pr. borger 
gælder for alle aldersgrupper, men stigningen er størst blandt børn og ældre, dvs. 
blandt de grupper, som i forvejen modtager betydeligt flere ydelser end det gennem-
snitlige niveau. Denne udvikling har fundet sted parallelt med, at der løbende er sket 
forbedringer af helbredstilstanden blandt ældre, men også parallelt med den medi-
cinsk-teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet generelt.  
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Konsultationer hos den alment praktiserende læge er som nævnt vederlagsfrie med 
det offentlige som tredjepartsbetaler, dvs. en struktur som for den enkelte borger 
skjuler omkostningerne ved brugen af den praktiserende læge. Dele af forklaringen 
på niveauet og udviklingen for lægekontakter kan således ligge i incitamentsstruktu-
ren og dermed adfærden på både efterspørgsels- og udbudssiden i almen praksis, jf. 
afsnit 8.1. 
  
8.3.2 Udviklingen på enkelte øvrige praksisområder  
 
Fysioterapi 
De offentlige udgifter til den samlede fysioterapi i privat praksis er øget fra ca. 735 
mio. kr. i 2001 til ca. 1 mia. kr. i 2008 svarende til en realvækst på ca. 35 pct., dvs. en 
gennemsnitlig realvækst på 4,5 pct. årligt, jf. figur 8.8a.5 Dekomponeres fysioterapien 
ses det, at de offentlige udgifter til vederlagsfri fysioterapi er steget realt med ca. 42 
pct. i perioden, mens udgifterne til almindelig fysioterapi har haft en realvækst på ca. 
25 pct., dvs. årlige gennemsnitsrater på hhv. 5 og 3 pct., jf. figur 8.8b.  
 
Vederlagsfri fysioterapi udgør ca. 65 pct. af de samlede udgifter til fysioterapi over 
hele perioden, og væksten på i alt 200 mio. kr. i denne type af fysioterapi forklarer 
således den største del af den samlede stigning i de offentlige udgifter til området. 
Væksten i vederlagsfri fysioterapi skal ses i lyset af generelt høje vækstrater siden 
ordningen blev indført med finansloven for 1989.  
 

Figur 8.8a Figur 8.8b 
Offentlige udgifter til fysioterapi,  
2001-2008 (09-pl) 
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Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet.  
 
Vederlagsfri fysioterapi adskiller sig fra den almindelige fysioterapi ved at være fuldt 
offentligt finansieret, såfremt visse kriterier er opfyldt, jf. bilag 1. Der er betydelig 
forskel i forbruget af ydelser pr. bruger for de to ordninger, jf. figur 8.9a. Størstedelen 
af brugerne af den almindelige fysioterapi modtog under 10 ydelser i 2007, mens der 
for brugerne af vederlagsfri fysioterapi var en betydelig spredning i antallet af ydelser.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Der er en mindre forskel i udgifter til fysioterapi i 2001 i forhold til tabel 8.1, som kan skyldes afgrænsningen af 
fysioterapi i de to datakilder.  
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Figur 8.9a Figur 8.9b 
Fordelingen af antal ydelser pr. bruger for 
vederlagsfri fysioterapi og almindelig 
fysioterapi, 2007 

Gennemsnitlig årlig realvækst i udgifter til 
vederlagsfri og almindelig fysioterapi 
fordelt på bidrag fra flere brugere og  
højere forbrug pr. bruger (2001-2007) 
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Kilde:  Lovmodellen.  
 
Væksten i udgifterne i perioden 2001-20076 for almindelig fysioterapi skyldtes pri-
mært, at flere borgere behandles, mens det for vederlagsfri fysioterapi i langt højere 
grad skyldes et højere forbrug pr. bruger, dvs. at de samme borgere behandles mere, 
jf. figur 8.9b.  
 
Tendensen til, at den almindelige fysioterapi spredes til en større andel brugere og 
målgrupper, skal desuden ses i lyset af, at den vedrører behandlinger med offentlige 
tilskud på 40 pct. til fx øvelsesterapi, varmebehandlinger og ledoptræning. I forhold 
til vederlagsfri fysioterapi blev målgruppen herfor udvidet til også at omfatte perso-
ner, der har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom fra 1. august 
2008.  
 
Psykologhjælp  
Som nævnt udgør udgifterne til psykologhjælp kun en relativ lille andel af de samlede 
sygesikringsudgifter på praksisområdet. Offentlige udgifter til psykologhjælp er imid-
lertid det delområde, der med en realvækst på godt 110 pct. i perioden 2001-2008, 
har oplevet størst udgiftsvækst i hele praksissektoren, jf. figur 8.4b. Bl.a. kan udviklin-
gen fra 2007 til 2008 med en realvækst på 28 pct. forklares som følge af indførslen af 
tilskud til nye målgrupper inden for psykologhjælp. 
 
Henvisningen til psykologbehandling dækker som udgangspunkt højest 12 konsulta-
tioner pr. behandlingsforløb. Denne limiteringsgrænse ses tydeligt af ydelsesfordelin-
gen i 2007, jf. figur 8.10a. Personer, der behandles for depression, kan dog genhenvi-
ses, således at tilskud ydes for 12 ”nye” konsultationer osv. I forhold til psykolog-
hjælpen er det årlige vækstbidrag næsten udelukkende forklaret ved flere brugere, og 
tendensen er således en udvidelse af tilskud til psykologhjælp til flere målgrupper, jf. 
figur 8.10b. Det skal bl.a. også ses i lyset af et stigende efterspørgselspres på dette 
område.   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Periodeafgrænsning er her 2001-2007 grundet beregninger baseret på Lovmodellen.  



  Kapitel 8. Praksissektoren

 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 187

Figur 8.10a Figur 8.10b 
Fordelingen af antal ydelser pr. bruger for 
psykologhjælp, 2007  

Gennemsnitlig årlig realvækst i udgifter til 
psykologhjælp fordelt på bidrag fra flere 
brugere og højere forbrug pr. bruger, 
2001-2007 
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Kilde:  Lovmodellen. 
 
Offentlige tilskud til behandling ved praktiserende psykolog er det seneste eksempel 
på et forholdsvist nyt område, hvor udvidelser i målgruppen har resulteret i en mar-
kant realvækst i de offentlige udgifter, og er således med til at skabe et udgiftspres 
trods områdets relative lille andel i forhold til den samlede praksissektor, jf. tabel 8.4 
nedenfor. Udgiftsudviklingen er således også forklaret ved en politisk beslutning om at 
tilbyde psykologhjælp til nye og bredere målgrupper.  
 
Kiropraktik  
Frem til og med 2003 var der ligeledes limitering i forhold til kiropraktik, idet det 
offentlige tilskud blev givet til højst 5 behandlinger og 1 røntgenundersøgelse inden 
for en periode på 12 måneder. Denne begrænsning blev ophævet i 2004, hvorefter 
der kunne ydes det antal behandlinger, kiropraktoren finder nødvendigt med tilskud, 
jf. tabel 8.4.  
 

Figur 8.11a Figur 8.11b 
Fordelingen af antal ydelser pr. bruger for 
kiropraktik, 2003 og 2007 

Udviklingen i udgifter til kiropraktik  
2001-2008 (2001=100) 
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Kilde:  Lovmodellen. 
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Afskaffelsen af limitering i kiropraktik ses tydeligt i fordelingen af ydelser pr. bruger 
hos kiropraktor i 2003 og 2007. I 2003 havde størstedelen af brugerne et forbrug på 
5 ydelser eller derunder, mens andelen af brugere med et forbrug over 5 ydelser sti-
ger mærkbart fra 2007, jf. figur 8.11a. De nye regler er ligeledes forbundet med en 
betydelig stigning i udgiften til kiropraktik, som stiger med 30 pct. fra 2003 til 2004, 
svarende til en stigning på ca. 23 mio. kr., jf. figur 8.11b.  
 
Tiltag og ordninger påvirker offentlige udgifter til praksissektoren 
Over halvdelen af væksten i de offentlige udgifter på praksisområdet skyldes nye 
ydelser og ordninger samt en øget udgift pr. bruger gennem bl.a. gennem højere 
honorarer, afsnit 8.2. Ud over fravær af de traditionelle reguleringsmekanismer og 
dermed den særlige incitamentsstruktur på området ligger en del af forklaringen lige-
ledes i de politiske beslutninger og dermed prioriteringer i forhold til udbredelse af 
ordninger til bestemte målgrupper mv. Tilsammen skaber disse faktorer en særlig 
dynamik og selvforstærkende effekt i praksissektoren og dermed i de offentlige ud-
gifter på området.  
 
Over de seneste år har der været konkrete eksempler på indførsel af nye ordninger 
og ydelser samt andre overenskomsttiltag inden for praksissektorens delområder, 
som har haft en effekt i forhold til de offentlige udgifter til praksissektoren, jf. tabel 
8.4.  
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Tabel 8.4 
Eksempler på tiltag samt nye ordninger og ydelser med udgiftsdrivende effekt  

 
 

Område Ændring 
Effekt på offentlige  
udgifter Adfærdseffekt 

 

 Vederlagsfri  
fysioterapi  

Indførelsen af vederlagsfri 
fysioterapi til fysisk handicap-
pede skete i forbindelse med 
Finansloven for 1989. Siden er 
adgangen til ordningen blevet 
udvidet, senest med Finanslo-
ven for 2008, hvor person-
gruppen blev udvidet til også 
at omfatte personer med 
funktionsnedsættelse som 
følge af progressiv sygdom.  

Ordningen blev oprindeligt 
budgetteret til ca. 30 mio. 
kr. (svarende til ca. 50 mio. 
kr. i 09-pl) ved ordningens 
start i 1989.  De offentlige 
udgifter er løbende forøget 
betydeligt. I 2008 udgjorde 
udgifterne til vederlagsfri 
fysioterapi ca. 650 mio. kr. 
(09-pl), dvs. ca. 13 gange 
mere end det budgetterede i 
1989.    

Med ordningens og 
dens udvidelser er 
der sket en substitu-
tion fra ydelser med 
tidligere 40 pct. 
tilskud til ydelser 
med 100 pct.  tilskud.  

 

 Psykologhjælp 
 
 

Tilskud til behandling ved 
psykolog for personer, der har 
været udsat for en traumatisk 
hændelse, blev indført i 1992.  
Tilskud til psykologhjælp er 
sidenhen udvidet til større og 
bredere persongrupper. 
Ordningen er siden 1992 flere 
gange blevet udvidet til at 
omfatte flere typer af trauma-
tiske hændelser og inkluderer 
dermed flere målgrupper.  
 
Fx blev der afsat midler i 
forbindelse med aftale om 
regionernes økonomi for 2008 
til en forsøgsordning vedr. 
tilbud om psykologbehandling 
til personer i aldersgruppen 
18-37 år med let til moderat 
angst. Med Finansloven (sats-
puljen) for 2008 blev der afsat 
yderligere midler til udvidelse 
af ordningen med tilskud til 
psykologbehandling af voksne 
med let til moderat depressi-
on.   
 
I 2009 blev der afsat yderligere 
midler (25 mio. kr.) til udvidel-
se af ordningen således, at den 
fra medio 2010 også omfatter 
voksne med let til moderat 
angst. 

Offentlige udgifter til ord-
ningen er steget fra ca. 6 
mio. kr.  (09-pl) i 1992 til 
godt 140 mio. kr. (09-pl) i 
2008, dvs. en gennemsnitlig 
årlig realvækst på over 20 
pct.  
 
Dertil kommer, at den fulde 
udgiftseffekt fra de seneste 
udvidelser i 2008 endnu ikke 
indgår i udgiftsopgørelser-
ne.  

I 1992 var der godt 
10.000 kontakter til 
psykologer over 
sygesikringen, me-
dens tallet i 2008 var 
vokset til godt 
300.000 kontakter.  
 
I lyset af udviklingen 
på området vil der 
med ordningens nye 
ændringer og udvi-
delser i 2008 være 
tale om en endnu 
større og bredere 
gruppe af befolknin-
gen, som kan tilby-
des tilskud til be-
handling, end i 1992.   

 

 Kiropraktik I en revideret overenskomst 
for kiropraktik i 2004 aftalte 
parterne, at den tidligere 
limitering på antallet af be-
handlinger blev ophævet, 
således at der fremover kunne 
ydes det antal behandlinger, 
som kiropraktoren skønner 
nødvendigt. 

I perioden 2000-2008 var 
den årlige gennemsnitlige 
realvækst for offentlige 
udgifter til kiropraktik ca. 4 
pct. Isoleret set udgjorde 
realvæksten fra 2003 til 
2004 ca. 30 pct., hvilket i høj 
grad må skyldes ændringer-
ne i limiteringen.  

Brugen af kiroprakti-
ske ydelser stiger sfa. 
ændringen i 2004. 
Fra at stige med 3 
pct. i årene 2000-
2003 springer væk-
sten i 2003-2004 til 
ca. 50 pct.  
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At der sker en vækst på delområderne som følge af nye ordninger, herunder bl.a. 
vederlagsfri fysioterapi og psykologordningerne, ud over det aftalte og budgetterede 
kan ligeledes skyldes, at der henvises flere patienter til ordningerne end oprindelig 
forudsat. Og det skal ses i forhold til det generelt stigende efterspørgselspres på den-
ne type sundhedsydelser.   
 
Udviklingen på praksisområdet siden 2001 har således betydet, at der er blevet ”mere 
af det hele” – borgerne kontakter lægen oftere, der er kommet nye ydelser med of-
fentlige tilskud, ydelserne er udstrakt til flere brugere og målgrupper og ydelserne er 
generelt blevet dyrere. Serviceniveauet for den gennemsnitlige borger er dermed 
øget.  
 
Ud over muligheden for statslig prioritering og regulering af praksissektoren har 
regionerne også visse instrumenter i forhold til styringen af de offentlige udgifter, jf. 
boks 8.6.   



  Kapitel 8. Praksissektoren

 Budgetredegørelse 2010 · Maj 2010 191

Boks 8.6 
Myndighedernes påvirkning af udgifter  

 
Praksisyderen honoreres som nævnt for hver enkelt leverede ydelse, og den enkelte borger vurderer i 
høj grad selv, hvornår han/hun har behov for ydelsen.  De offentlige udgifter til praksissektoren påvir-
kes af efterspørgslen, men kan også til en vis grad styres af myndighederne ved brug af eksisterende 
styringsinstrumenter og rationaliseringsmuligheder på området.  
 

Af styringsinstrumenter på praksisområdet udbudsside er bl.a. : 
• Påvirkning af producenternes/ydernes adfærdsmønstre via bl.a.  ydelseslofter, kontrolstatistik-

ker og transparens heraf 
• Indgreb overfor læger med et meget højt og afvigende ydelsesforbrug  
• Kapacitetsstyring/praksisplanlægning, herunder kontrol med antal ydernumre og udbud heraf 
• Samarbejde og gensidig dialog mellem de enkelte regioner og praksisudbydere om rationel 

ressourceanvendelse  
• Adgangen til at udvide/indskrænke målgrupperne for tilskud 
 

§ 100-statistikken  
Som en del af overenskomsterne på de enkelte praksisområder – undtagen for psykologhjælp – er 
det aftalt, at der hvert år skal foretages kontrolstatistikker, herunder gennemgang af praksisudby-
dernes ydelsesmønstre – den såkaldte § 100-statistik. Kontrolstatistikken er et økonomisk styringsin-
strument, der viser hvor stor en udgift og antal ydelser pr. patient den enkelte praksisyder leverer. 
Kontrolstatistikken er således en indikator for, om den enkelte har et serviceniveau, der ligger højere 
end kollegernes.   
 

De årlige kontrolstatistikker er den enkelte regions primære mulighed for at følge med i udgiftsudvik-
lingen og evt. korrigere. Hvis kontrolstatistikken viser, at en yder har udgifter pr. patient, der oversti-
ger gennemsnitsudgiften med mere end 10-40 pct. (alt afhængig af den konkrete overenskomst) skal 
den enkelte yder afgive forklaring. Samarbejdsudvalgene7 i de enkelte regioner, skal herefter god-
kende de pågældende forklaringer eller indstille til konkrete sanktioner/indgreb.  
 

Muligheden for indgreb i praksissektoren har dels til formål at sikre et ensartet serviceniveau for 
borgerne og dels at sikre de offentlige ressourcer anvendes hensigtsmæssigt – også i forhold til den 
samlede prioritering i sundhedsvæsenet. Direkte sanktioner overfor særligt udgiftsdrivende læger 
vurderes dog kun at blive anvendt i mindre omfang som et aktivt styringsinstrument af de enkelte 
regioner/samarbejdsudvalg. Offentlig tilgængelig information vedr. praksissektorens årlige kontrol-
statistikker samt regionernes/samarbejdsudvalgenes brug af sanktioner er meget begrænset.   
 

Kapacitet (praksisplanlægning) 
Antallet af ydere/praksis (kapaciteten) på praksisområdet er sammen med den geografiske fordeling 
heraf i store træk fastlagt via bestemmelser i de enkelte overenskomster. Regionerne har dog i varie-
rende grad – alt afhængig af overenskomsten på de enkelte områder – en mulighed for at påvirke 
kapaciteten og planlægningen heraf.  
 

Fx kan regionerne – efter drøftelse med samarbejdsudvalgene med de alment praktiserende læger – 
én gang årligt træffe beslutning om antallet af alment læger i regionen, medens overenskomsten dog 
fastslår, at der som minimum nedsættes én læge pr. 1.600 patienter. Kapaciteten inden for almen 
lægepraksis er således i store træk bestemt af befolkningsgrundlaget. Antallet af psykologer, der 
udfører psykologhjælp med sygesikringstilskud, er fastlagt gennem overenskomsten, medens der på 
tandlægeområdet er fri etableringsret.  Kapaciteten på både speciallægeområdet og fysioterapi kan 
dog i højere grad påvirkes og styres af regionerne/samarbejdsudvalget via praksisplaner og tildeling 
af ydernumre, herunder evt. nedlæggelse af ydernumre ved naturlig afgang. 
 

Udover at overenskomsterne har stor betydning for udgiftsstyringen på praksisområdet, har regio-
nerne således også til en vis grad mulighed for at styre kapaciteten og dermed udgifterne aktivt, idet 
efterspørgslen erfaringsmæssigt falder med en kapacitetsreduktion.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Beslutninger vedr. praksissektoren træffes primært i paritetisk sammensatte samarbejdsudvalg, hvor beslutninger 
træffes i enighed. Under hvert overenskomstområde er der således nedsat samarbejdsudvalg både lokalt (dvs. i 
regionen) og centralt (dvs. på landsplan) bestående af repræsentanter fra overenskomstens parter.  
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Bilag 1. Tilskudsregler i praksissektoren  
Tilskudsreglerne under sygesikringen på hovedområderne inden for praksisområdet 
er forskellig alt afhængig af ydelse/område, og er løbende blevet ændret.  
 

Tabel 8.5 
Kort beskrivelse af den eksisterende tilskudsstruktur for ydelser i praksissektoren 

 
 Praksis-

sektoren  Ydelse 
Veder-
lagsfrit Tilskud 

 

 Alment  
praktiserende 
læge  

Ydelser i almen praksis, herunder 
konsultation mv.  

Ja  

 

100 pct.1)  

 Praktiserende 
speciallæge  

Ydelser efter henvisning fra 
alment praktiserende læge. 

Ja  100 pct.   

 Tandlæge  Forebyggende og behandlende 
tandpleje for børn og unge 
under 18 år.2) 

Ja 100 pct.  

  Udvalgte behandlinger hos 
tandlæge for personer over 18 
år, herunder regelmæssig diag-
nostisk undersøgelse (RDU) mv.  

 

Nej  40 pct. af honoraret for de fleste typer 
af diagnostiske undersøgelser samt 
enkelte typer af rodbehandling, opera-
tive indgreb mv. Unge mellem 18 og 
25 år får dog et tilskud på 65 pct. til 
RDU og kontrol RDU.  
 
Tilskudsandelen udgør mindre end 40 
pct. ved røntgenundersøgelser, fyld-
ninger, tandudtrækninger samt nogle 
typer af rodbehandlinger og operative 
indgreb mv. Den samlede offentlige 
finansiering af de sygesikringsbaserede 
ydelser udgjorde i 2006 31,6 pct. 

 

 Øvrige sundhedsydelser    

 Fysioterapi  Ydelser efter lægehenvisning 
omfatter bl.a. øvelsesterapi, 
massage, varmebehandlinger, 
og ledoptræning. Henvisning er 
kun gyldig, hvis fysioterapeuten 
modtager den senest to måne-
der efter, den er udstedt. 
 

Nej Ca. 40 pct. af honorar. 

 

 

  Personer med varigt svært fysisk 
handicap og personer med fysisk 
funktionsnedsættelse som følge 
af progressiv sygdom. 

Ja Dertil kommer ridefysioterapi, som er 
fuldt tilskudsberettiget, såfremt krite-
rierne for vederlagsfri fysioterapi 
opfyldes. Såfremt patienten er blind 
eller svagtseende, kan der henvises til 
ridefysioterapi med tilskud på op mod 
80-90 pct.  

 

 Kiropraktik  Kiropraktisk behandling kan bl.a. 
omfatte undersøgelse, røntgen, 
træning og rehabilitering, be-
handlingsplanlægning mv.    

Tilskud til kiropraktisk behand-
ling kræver ikke lægehenvisning 
og ydes til det antal behandlin-
ger, der skønnes nødvendigt. 

Nej Ca. 20 pct. af honoraret til patienter-
nes undersøgelse og behandling.  

Særlige tilskud på ca. 25 pct. til perso-
ner med kroniske lidelser i bevægeap-
paratet, som kræver en ekstraordinær 
tidskrævende og langvarig behandling. 

 

 Fodterapi Der ydes tilskud til fodterapi 
efter lægehenvisning. 

Nej 60 pct. for patienter med sukkersyge 
og patienter med svær leddegigt.  

50 pct. til behandling af nedgroede 
negle med neglebøjle, dog højst 14 
moduler inden for en 12 måneders 
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Tabel 8.5 
Kort beskrivelse af den eksisterende tilskudsstruktur for ydelser i praksissektoren 

 
 Praksis-

sektoren  Ydelse 
Veder-
lagsfrit Tilskud 

 

periode.  

50 pct. til behandling af patienter med 
arvæv.  

 Psykolog-
hjælp  

Der ydes tilskud til behandling 
hos psykolog efter lægehenvis-
ning til flg. grupper: 1) røveri, 
volds- og voldtægtsofre, trafik- 
og ulykkesofre; 2) pårørende til 
alvorligt psykisk syge; 3) perso-
ner ramt af en alvorligt invalide-
rende sygdom; 4) pårørende til 
personer, der er ramt af en 
alvorligt invaliderende sygdom; 
5) pårørende ved dødsfald; 6) 
personer, der har forsøgt selv-
mord; 7) personer der har fået 
foretaget provokeret abort efter 
12. graviditetsuge; 8) personer 
der har været ofre for incest eller 
andre seksuelle overgreb inden 
det fyldte 18. år eller 9) 18-37-
årige med en let til moderat 
depression.  

Nej  Ca. 60 pct. af psykologens honorar.  

Der kan højst ydes tilskud til 12 konsul-
tationer, med mulighed for en ny 
henvisning.  

Henvisningen (undtaget ved incest og 
depression) skal normalt udstedes 
senest 6 måneder efter den begiven-
hed, der er årsag til henvisningen. 

 

  
Anm.:  Det gælder generelt for alle ydelser med tilskud, at der via sociallovgivningens regler kan ydes et særligt 

tilskud (helbredstillæg) til pensionister, som er økonomisk vanskeligt stillede dvs. typisk folkepensioni-
ster med begrænset disponibel formue og begrænsede indtægter ud over pension. Helbredstillæg udgør 
op mod 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften på sundhedsydelsen. Hertil kommer støtte ef-
ter lov om aktiv socialpolitik §98, hvormed kommunerne kan yde støtte til nødvendig behandling, som 
ikke ydes efter anden lovgivning 

1) Hos de alment praktiserende læger er der dog egenbetaling for sikringsgruppe 1-patienter for særlige 
ydelser, herunder influenzavaccinationer, særlige vaccinationer i forbindelse med udlandsrejser, hel-
bredsattester mv. 

2) Kommunerne finansierer 100 pct., når praktiserende tandlæger er en del af det kommunale tilbud. 16-
17-årige har frit valg, som finansieres 100 pct. af kommunerne. Endelig har personer under 16 år frit 
valg med 65 pct. kommunal finansiering og 35 pct. egenbetaling. Udgifterne er således ikke en regional 
udgift, men en del af den kommunale børne- og ungdomstandpleje. 
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9. Bedre ressourceudnyttelse i den offentlige sektor 

Den offentlige sektor står over for en række udfordringer, der skærper behovet for at 
udnytte ressourcerne bedst muligt.  
 
For at genoprette balance i den offentlige økonomi skal de offentlige finanser konso-
lideres. Denne konsolidering skal gå hånd i hånd med effektiviseringer og nytænk-
ning, så vi inden for de nye rammer får frigjort ressourcer og skabt et økonomisk rå-
derum, der kan bruges til en fortsat udvikling af den offentlige service.  
 
Nye og mere effektive måder at løse opgaverne på vil ikke kun give en økonomisk 
gevinst i form af et økonomisk råderum. Det vil også give en mere tidssvarende og 
moderne offentlig sektor – til glæde for både medarbejdere og brugere. Nye ar-
bejdsmåder, mindre bureaukrati og ny teknologi vil give mere moderne arbejdsplad-
ser og service. 
 
Frigørelse af ressourcer og medarbejdere ved at effektivisere fx administration og 
anvende ny teknologi vil også bidrage til at klare rekrutteringsudfordringen, som den 
offentlige sektor står over for på sigt, som følge af, at store årgange af ældre medar-
bejdere når pensionsalderen, og kun relativt små årgange af unge kommer ind på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Regeringen har på den baggrund i det nye arbejdsprogram fra februar 2010 sat som 
mål, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukra-
tiske i verden, jf. boks 9.1.  
 

Boks 9.1 
Regeringens mål om effektivitet og mindre bureaukrati 

 
I 2020 skal produktiviteten i den offentlige sektor være blandt de højeste i EU. Samtidig skal den dan-
ske offentlige sektor være blandt de mindst bureaukratiske i OECD.  
 
Kilde: Regeringen, Danmark 2020, 2010.  
 

 
For at nå det mål skal den offentlige sektor – i lighed med den private sektor – kon-
tinuerligt have fokus på at frigøre ressourcer ved at tilrettelægge arbejdet bedre og 
mere effektivt.  
 
Der er mange eksempler på offentlige institutioner, der har succes med at gøre tin-
gene smartere og mere effektivt, men der er fortsat rum for at gå videre med at løfte 
effektiviteten i den offentlige sektor. Det forudsætter, at de gode ideer spredes, så 
alle lærer af de bedste, og at den offentlige sektor formår at udnytte de nye løsninger, 
den rivende teknologiske udvikling giver i disse år.  
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Fundamentet for at modernisere den offentlige sektor er på plads. Gennem de sene-
re år er der gennemført en række reformer, herunder kommunalreformen, som har 
skabt de organisatoriske rammer for bedre tilrettelæggelse af arbejdet i den offentlige 
sektor. Hertil kommer, at der er iværksat en række tiltag, som fx digital kommunika-
tion, afbureaukratisering og administrative servicecentre, der kan arbejdes videre med 
at udbrede i de kommende år.  
 
Mulighederne for at nytænke den offentlige sektor er således gode. Med det ud-
gangspunkt sættes der i dette kapitel fokus på forskellige veje, som kan effektivisere 
og udvikle den offentlige sektor til gavn for både borgere og medarbejdere. Det dre-
jer sig om:  
 
• Digitalisering af kommunikation mellem det offentlige og borgerne 
• Mere effektiv administration via udnyttelse af stordriftsfordele 
• Anvendt borgernær teknologi (ABT-fonden) 
• Mindre bureaukrati 
• Mere frihed i de offentlige overenskomster 
• Øget offentlig konkurrenceudsættelse og bedre indkøb 
 
Initiativerne retter sig mod hele den offentlige sektor. Det er væsentligt, at der arbej-
des med at modernisere den offentlige sektor inden for en bred dagsorden i såvel sta-
ten som i kommuner og regioner. Det er også en del af baggrunden for den gensi-
dighedsaftale, som regeringen og kommunerne indgik i 2008 om frigørelse af res-
sourcer i kommunerne, jf. boks 9.2.  
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Boks 9.2 
Aftale om frigørelse af ressourcer til service i kommunerne 2009-2013 

 
Regeringen og KL indgik i 2008 en aftale om, at der over de næste fem år, dvs. fra 2009-2013 skal fri-
gøres i alt 5 mia. kr. i kommunerne til borgernær service.  Aftalen kaldes gensidighedsaftalen, fordi 
regeringen og kommunerne hver har forpligtet sig til at levere halvdelen af de 5 mia. kr.    
 
Flerårsaftale mellem regeringen og KL om frigørelse af ressourcer i kommunerne 
 

Mia. kr.  2009 2010 2011 2012 2013 

Kommunernes egen indsats 1,0 1,5 1,9 2,2 2,5 
Statslige initiativer - 0,5 1,1 1,8 2,5 
Frigørelse af ressourcer i  
kommunerne i alt 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

 
I 2009 fremlagde regeringen 95 initiativer, som regeringen og KL er enige om kan frigøre ca. 500 
mio. kr. i kommunerne i 2010.  Initiativerne omfatter bl.a. en række regelforenklinger på Beskæfti-
gelsesministeriets område, digital refusion af syge- og barselsdagpenge, digital dokumentboks, 
mulighed for tilslutning til nye statslige indkøbsaftaler og aftale om reduktion af sygefravær. 
 
Statslige initiativer til frigørelse af ressourcer i kommunerne i 2010 
 
 Mio. kr. 

Afbureaukratisering 205 
Digitalisering 58 
Mere effektivt indkøb 63 
Aftale om reduktion af sygefravær 180 
Frigørelse af ressourcer i kommunerne   507 
 
Regeringen vil komme med en række nye initiativer, så der mindst vil blive frigjort yderligere 600 
mio. kr. i kommunerne i 2011. Hermed kommer den samlede effekt af regeringens initiativer op på 
mindst 1,1 mia. kr. i 2011. Hovedparten af initiativerne vil være afbureaukratiseringer, som bygger 
på den omfattende forenklingsplan ”Mere tid til velfærd”, som regeringen fremlagde i efteråret 
2009, jf. afsnit 9.4.  
 

 
 
9.1 Digitalisering af kommunikation mellem det offentlige og borgerne 
Digitale løsninger er et centralt redskab i bestræbelserne på at effektivisere den of-
fentlige sektor. Når kommunikationen mellem det offentlige og borgere og virksom-
heder sker digitalt via Internettet giver det ikke blot større fleksibilitet til borgere og 
virksomheder, men sparer det også offentlige ressourcer. Det kan især ske, hvis de 
digitale oplysninger samtidigt fører til, at arbejdskrævende, manuelle sagsgange kan 
omlægges til automatiserede processer. En sådan omlægning vil frigøre medarbejdere 
fra at bruge så meget tid til administration og rutineopgaver og vil kunne gøre sags-
behandlingen hurtigere og mere fejlfri.  
 
Udviklingen kendes eksempelvis fra banker og flyselskaber, der med succes har om-
lagt en stor del af kundekontakten til en digital form. To ud af tre danskere kommu-
nikerer i dag med deres bank via Internettet, når de skal foretage betalinger. 
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I den offentlige sektor er der gode betingelser for at gøre kommunikationen digital. 
Danskerne er blandt verdens mest internetparate befolkninger. Og fundamentet for 
en sammenhængende, digital infrastruktur for kommunikation mellem borgere, virk-
somheder og det offentlige er på plads via et samarbejde mellem stat, regioner og 
kommuner. Fælles offentlige løsninger såsom Digital Signatur, NemLog-in, Bor-
ger.dk, Virk.dk og DokumentBoks gør, at borgere og virksomheder let kan tilgå of-
fentlige services og modtage meddelelser fra det offentlige via digitale kanaler. Dan-
mark er blandt de lande, der har flest og mest avancerede offentlige digitale løsnin-
ger.  
 
Målsætning e2012 om digital kommunikation 
Regeringen har opstillet som målsætning, at al skriftlig kommunikation mellem virk-
somheder, borgere og den offentlige sektor skal kunne foregå digitalt senest i 2012. 
For borgerne skal der være tale om en mulighed, ikke en pligt. I forhold til erhvervs-
livet er målet, at alle relevante breve, indberetninger, ansøgninger mv. herefter kun 
kan sendes via digitale kanaler. 
 
Målsætningen er ambitiøs. Alle myndigheder vil frem mod 2012 skulle vurdere sin 
kommunikation med borgere og virksomheder og tage stilling til, om der er behov 
for yderligere tiltag for at sikre, at man lever op til målsætningen.  
 
En realisering af de fulde gevinster ved digitalisering afhænger bl.a. af, at borgere og 
virksomheder anvender de digitale muligheder, så de offentlige myndigheder kan 
indrette sine arbejdsprocesser herefter og ikke behøver at opretholde de arbejdskræ-
vende, manuelle systemer.  
 
Øget anvendelse af de digitale muligheder 
Erfaringerne fra de senere års digitalisering viser, at en af hovedårsagerne til, at det 
offentlige ikke realiserer det fulde potentiale ved digitale selvbetjeningsløsninger, er, 
at det er svært at ændre borgernes vaner fra at bruge de ikke-digitale kanaler som fx 
brev, telefon og personlige henvendelser over på selvbetjeningsløsninger.  
 
En undersøgelse i 2009 viste, at de eksisterende offentlige selvbetjeningsløsninger 
ikke anvendes af borgerne i tilstrækkeligt omfang.1 Op i mod 40 pct. af de offentlige 
selvbetjeningsløsninger har en anvendelsesgrad på under 10 pct., og over halvdelen 
af løsningerne har en anvendelsesgrad på under 30 pct. Den lave anvendelse betyder, 
at det offentlige endnu har til gode at høste store besparelser i form af mindre manu-
el sagsbehandling, færre fejl i ansøgninger mv., såfremt brugen af de digitale kanaler 
øges.  
 
På virksomhedsområdet er der ved at blive tilvejebragt det nødvendige lovgrundlag 
for, at kommunikationen mellem virksomheder og den offentlige sektor fremover 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 It- og Telestyrelsen, eDag3 kortlægningsdata, www.borger.dk.   
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udelukkende skal foregå digitalt. Således skal virksomhedsregistrering, momsrefusion 
og anmeldelse af arbejdsskader fremover udelukkende ske på nettet.  
 
Digitaliseringen af kommunikationen mellem borgere og det offentlige er ikke nået 
lige så langt som på virksomhedsområdet, og borgernes anvendelse af de digitale løs-
ninger på nettet er endnu ikke tilstrækkelig høj. Sigtet er, at borgerne skal betragte 
den digitale kommunikation med den offentlige sektor som det naturlige førstevalg. 
Det er en nødvendig forudsætning herfor, at borgerne kan kommunikere digitalt på 
de områder, hvor de oftest møder det offentlige.  
 
En væsentlig del af den fremtidige indsats vil derfor handle om at gøre de offentlige 
institutioner på de store serviceområder klar til at servicere borgerne digitalt. Ved at 
øge anvendelsen af digitale løsninger til kommunikation mellem borgerne og skoler, 
daginstitutioner, plejehjem, hospitaler mv. vil de offentlige institutioner kunne opti-
mere ressourceforbruget og tilbyde en mere fleksibel service.  
 
På skatteområdet er den digitale kommunikation meget udbredt. Næsten 3,2 mio. 
brugere anvendte forskuds- og årsopgørelsen på SKATs ”tast-selv-borger” i 2009. 
Enkelte offentlige myndigheder har gode erfaringer med kun at tilbyde digitale løs-
ninger. På SU-området er det blevet obligatorisk at indsende sin ansøgning om SU 
digitalt, jf. boks 9.3. Og på beskæftigelsesområdet skal ledige én gang ugentligt bekræf-
te deres status som arbejdssøgende digitalt på jobnet.dk. Fordelen ved sådanne obli-
gatoriske løsninger er, at myndighederne ikke skal opretholde parallelle systemer, 
kommunikationskanaler og sagsgange.   
 

Boks 9.3 
Fuld digital kommunikation på SU-området 

 
Den 1. juni 2009 blev det obligatorisk at søge SU på www.su.dk. De studerende skal således kommu-
nikere digitalt med det offentlige ved ansøgning og ændring af SU mv.  
 
Digitaliseringen af SU-området har også omfattet udbredelse af bedste praksis og organisatoriske 
sammenlægninger i det offentlige.  
 
Initiativet vil frigøre 50 mio. kr. årligt. Derudover medfører digitaliseringen af kommunikationen på 
SU-området en række gevinster for de studerende i form af fleksibilitet omkring ansøgningstids-
punkt, kortere sagsbehandling og færre fejl i støtteudbetalingen.  
 

 
I de kommende år vil mulighederne blive undersøgt for at gøre flere velegnede om-
råder, hvor borgerne kommunikerer med det offentlige, fuldt digitale. Samtidig vil 
den digitale selvbetjening blive tilrettelagt, så borgerne og/eller virksomhederne i 
større omfang selv indtaster de oplysninger, som det offentlige skal anvende i sags-
behandlingen, således som det eksempelvis i dag er tilfældet på skatteområdet eller i 
eIndkomstregistret.  
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Indførelsen af eIndkomstregistret er samtidig et eksempel på, at det kun er muligt at 
realisere det fulde potentiale ved digitalisering, hvis de nye digitale løsninger følges af 
en omlægning af arbejdsgange og/eller ændrede processer og regler. Det er en del af 
baggrunden for, at der er igangsat et analysearbejde, der skal afdække mulighederne 
for at ændre reglerne vedrørende beregningsgrundlaget på 11 ydelsesområder, hvor 
borgernes indkomst indgår, jf. boks 9.4.  
 
Det er således afgørende at tænke igennem, hvad digitaliseringen betyder for organi-
sationen, og at der er fokus på implementering og opfølgning på gevinsterne.  
 

Boks 9.4 
eIndkomst 

 
Siden den 1. januar 2008 har alle private og offentlige arbejdsgivere mv., der udbetaler løn og pensi-
oner m.m., hver måned indberettet hvilken indkomst, der er udbetalt til hvem, samt en række yderli-
gere oplysninger, eksempelvis vedrørende arbejdstid og arbejdssted.  
 
Oplysninger om borgernes indkomst anvendes i vidt omfang i den kommunale sagsbehandling. Det 
er fx tilfældet ved ansøgning om kontanthjælp, boligstøtte og folkepension. Indkomstoplysningerne 
håndteres i dag hovedsagelig manuelt eller uden hensigtsmæssig systemunderstøttelse, hvor bereg-
ninger mv. må gennemføres manuelt. 
 
Der arbejdes hen imod at automatisere mest muligt af den indkomstrelaterede sagsbehandling, og 
der er gennemført en omfattende analyse, som viser et bruttopotentiale på 273 mio. kr. årligt på 11 
ydelsesområder ved en fuldautomatisering af beregningerne, hvori indkomsten indgår. På den bag-
grund gennemføres analyser af konsekvenserne af at overgå til eIndkomstoplysninger som bereg-
ningsgrundlag for borgernes indkomst.  
 
Kilde: Økonomistyrelsen, Projekt eIndkomst, potentialevurdering, 2009.  
 

 
Det er ikke kun kommunikationen fra borgerne og virksomhederne til det offentlige, 
der skal gøres mere digital. Også det offentliges kommunikation til borgere og virk-
somheder skal digitaliseres. For at fremme denne udvikling har den offentlige sektor 
igennem de seneste år eksempelvis påbegyndt en digitalisering af offentlige lønsedler. 
Lønsedler til ansatte i staten udsendes derfor i dag digitalt via eBoks, og i kommu-
nerne og regionerne er det samme tilfældet for over 40 pct. af lønsedlerne.  
 
En langt større del af kommunikationen fra det offentlige til borgere og virksomhe-
der vil dog, med etableringen af DokumentBoks, blive digitaliseret fremover. Det er 
forventningen, at der kan realiseres et potentiale på mellem 0,6 og 1,1 mia. kr. i den 
offentlige sektor ved en omfattende digitalisering af offentlige breve og dokumenter, 
jf. boks 9.5.  
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Boks 9.5 
Den fællesoffentlige DokumentBoks 

 
Der anvendes årligt op til ca. 2,5 mia. kr. på at postforsende breve og dokumenter til borgere, virk-
somheder og andre offentlige myndigheder. Heraf udgør porto og materialer ca. 900 mio. kr., mens 
tidsforbrug i forbindelse med print, kuvertering og afsendelse anslås at udgøre op til 1,6 mia. kr.  
 
Det vurderes, at mellem 80 og 90 pct. af alle offentlige breve og dokumenter kan digitaliseres. Det 
forventes derfor, at der på tværs af regioner, kommuner og stat kan realiseres et potentiale på 0,6-1,1 
mia. kr. ved fuld indfasning i 2016.  
 
Kilde:  Rambøll Management, Business case for Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS). Digitalise-

ring af offentlige breve og dokumenter, 2010.  
 

 
Bedre styring af it-projekter 
Mulighederne for at realisere de fordele, der er forbundet med en digitalisering af den 
offentlige sektor, er betinget af, at det offentlige formår at gennemføre vellykkede it-
projekter. Samtidig er det afgørende, at de mange penge, der bruges på it, bruges 
bedst muligt.  
 
Regeringen vil derfor – med inspiration fra en række private virksomheder – gen-
nemføre en række initiativer, der skal bidrage til, at der kommer bedre styr på de 
statslige it-projekter, jf. boks 9.6.  
 

Boks 9.6 
Arbejdet med it-projekter i staten  

 
Regeringen vil iværksætte en indsats på tre områder:  
 
Kompetenceløft og fælles metoder  
Kompetencerne til at drive it-projekterne skal løftes, og projektledelse skal være en karrierevej i sta-
ten. Samtidig skal der være flere fælles metoder, så de statslige myndigheder nemmere kan lære af 
hinanden.  
 
Fokus på de risikofyldte projekter 
For det andet skal arbejdet med risikohåndtering styrkes. Der skal ske en tidligere identifikation og 
reduktion af de risici, der ligger i at gennemføre store it-projekter. Det kan eksempelvis ske ved at 
dele projekterne op i mindre dele eller ved at få gennemført et eksternt review, der kommer med an-
befalinger til risikominimerende tiltag.  
 
Bedre samarbejde med leverandører og rådgivere 
Dialogen med leverandører og rådgivere skal forbedres. Det skal bl.a. ske ved at blive bedre til at an-
vende de forskellige muligheder, der ligger indenfor rammen af udbudsreglerne.  
 
Kilde:  Finansministeriet, Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten – Afrapportering fra arbejds-

gruppen vedrørende bedre statslige it-projekter, 2010.  
 

 
Den øgede interne erfaringsopbygning i de statslige institutioner, som der er lagt op 
til, kan også bane vej for et mere målrettet forbrug af eksterne it-konsulenter. Staten 
købte i 2008 konsulentydelser for 3,9 mia. kr. årligt. Heraf gik 1,9 mia. kr. om året til 
it-konsulenter, hvilket svarer til godt 37 pct. af statens samlede it-udgifter.  
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9.2 Mere effektiv administration via udnyttelse af stordriftsfordele 
I de senere år er der blevet gennemført en række initiativer i den offentlige sektor, 
der sigter på at hente de gevinster, der kan opnås ved at samle opgaver og løse dem i 
særligt organisatoriske enheder. Gevinsterne, der både består i øget effektivitet og 
bedre kvalitet, realiseres gennem:  
 
• Stordriftsfordele: Større enheder giver mulighed for at reducere enhedsomkostnin-

gerne som følge af en større volumen, mere fleksibel ressourceudnyttelse mv. 
• Standardisering af processer og bedste praksis: Samlingen af opgaver giver øget fokus på 

at optimere centrale processer og bedre muligheder for at udbrede bedste prak-
sis. Samtidig forbedres styrbarheden, når ydelserne standardiseres og måles mere 
systematisk.  

• It-understøttelse: Større enheder giver bedre muligheder for at digitalisere centrale 
dele af arbejdsprocesserne.  

• Professionalisering: Samlingen giver bæredygtige faglige miljøer, hvor der er bedre 
muligheder for erfaringsdeling, kompetenceudvikling og specialisering. 

• Øget ledelsesopmærksomhed: Når opgaverne samles i større enheder, er det typisk 
med til at styrke ledelsesopmærksomheden, da opgaverne som oftest vil udgøre 
kerneforretningen i den nye organisation.  

 
Tankegangen har bl.a. været bærende for etableringen af administrative servicecentre 
i staten. Og en analyse viser, at der også kan frigøres ressourcer ved at samle den ob-
jektive sagsbehandling, som de enkelte kommuner i dag udøver inden for blandt an-
det folkepension og boligstøtte, og som ikke forudsætter lokale prioriteringer og vur-
deringer, i et mindre antal enheder.  
 
Administrative servicecentre  
Etableringen af administrative servicecentre har været på dagsordenen i private virk-
somheder i en årrække og er i de senere år også blevet taget op i den offentlige sektor 
i en række OECD-lande. Der er gode erfaringer med at opnå en mere effektiv opga-
vevaretagelse ved at samle de administrative opgaver i centre, jf. boks 9.7.  
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Boks 9.7 
Eksempler på besparelser ved etablering af administrative servicecentre 

 
Erfaringerne fra den private sektor viser, at der er et betydeligt potentiale ved at samle de administra-
tive opgaver i et fåtal af centre. En international undersøgelse fra 2005 viser, at 34 pct. af de private 
virksomheder, der anvender administrative servicecentre på økonomiområdet, har opnået omkost-
ningsbesparelser på mellem 21 og 40 pct. Andre 34 pct. har opnået besparelser på mellem 11 og 20 
pct. Samtidig har størstedelen af virksomhederne opnået forbedringer af kvalitet og service i admini-
strationen.  
 
En anden international undersøgelse, der er baseret på erfaringerne fra 702 administrative service-
centre, viser, at 53 pct. har opnået personalereduktioner på mere end 10 pct. det første år efter 
centrets etablering, og at over 90 pct. har opnået yderligere produktivitetsforbedringer efter det før-
ste år.  
 
Erfaringer fra den offentlige sektor i Storbritannien viser i forlængelse heraf, at der kan opnås bespa-
relser i størrelsesordenen 25-30 pct., og en arbejdsgruppe nedsat af den britiske regering anbefaler 
øget brug af administrative servicecentre i den offentlige sektor med henblik på at realisere væsentli-
ge besparelser indenfor de næste tre år. 
 
Tendensen med at etablere administrative servicecentre kendes også såvel fra den private som den 
offentlige sektor i Danmark. En række større danske virksomheder som Lego, Danske Bank og Novo 
Nordisk er således eksempler på virksomheder, der har etableret fælles servicecentre. Også en række 
ikke-statslige virksomheder, som fx Post Danmark og DSB, og flere kommuner, som fx Københavns 
Kommune og Odense Kommune, har samlet en række administrative opgaver på tværs.  
 
Kilde:    Hackett & Accenture, Fourth Annual European Shared Services Organisation Study, 2005. Deloitte, 

2009 Global Shared Services Survey Results, 2009. HM Treasury, Operational Efficiency Programme: 
Final Report, 2009. Finansministeriet, Administrative Servicecentre i staten. Hovedrapport, 2008. 

 
 
Etableringen af administrative servicecentre rummer således mulighed for at effekti-
visere den offentlige administration, så ressourcerne i videst muligt omfang kan bru-
ges på kerneopgaverne i den offentlige sektor.  
 
Regeringen besluttede i februar 2008 at etablere to tværstatslige administrative ser-
vicecentre. Ét Økonomiservicecenter, der varetager ministeriernes opgaver vedrø-
rende løn, bogholderi, regnskab og rejser, og ét center for Statens It, jf. boks 9.8. Her-
ud over er administrationen af alle statens kontorejendomme allerede samlet i én sty-
relse - Slots- og Ejendomsstyrelsen. De to nye centre er skabt ved at samle de med-
arbejdere og ressourcer, der hidtil har varetaget de pågældende administrative opga-
ver i de enkelte ministerier. Baggrunden for beslutningen var, at der var store forskel-
le på ministeriernes effektivitet på det administrative område, og at der var en klar, 
positiv sammenhæng mellem størrelse og effektivitet.  
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Boks 9.8 
Økonomiservicecentret og Statens It 

 
Økonomiservicecentret skal varetage opgaver inden for løn, bogholderi, regnskab og rejser for stør-
stedelen af centraladministrationen. Centret implementeres i fem faser, og ministerierne overgår til 
Økonomiservicecentret i perioden fra ultimo 2008 til medio 2010.  
 
Statens It skal i første fase med start i 2010 varetage opgaver inden for administrativ it for ca. 10.000 
årsværk fra institutioner, der hidtil er blevet betjent af de seks mest modne it-fællesskaber i staten. I 
de følgende år udarbejdes der en række retningslinjer, som de øvrige institutioner skal følge med 
henblik på at forberede deres overgang til Statens It. Fra 2012 og frem, når anden fase iværksættes, 
forventes antallet af kunder at blive forøget. 
 

 
De nye centre vil give en mere effektiv opgaveløsning. Forud for implementeringen 
af Økonomiservicecentret var potentialet vurderet til op mod 30 procents effektivi-
seringsforbedring. Effektiviseringsforbedringerne forudsætter dog initiale investerin-
ger til implementering og systemudvikling. De økonomiske gevinster skal opnås ved, 
at de administrative arbejdsprocesser effektiviseres gennem standardisering, optime-
res i lyset af kortlægning af bedste praksis og ved digital understøttelse, der erstatter 
manuelle processer. 
 
Det er erfaringen, at de organisatoriske omstillinger og implementeringen af den nye 
systemmæssige understøttelse og dermed også indhentningen af gevinsterne kræver 
betydeligt ledelsesmæssigt fokus og tager tid. En væsentlig udfordring ved implemen-
teringen af administrative servicecentre er således, at der kontinuerligt skal være fo-
kus på at arbejdsgange og it-systemer standardiseres og optimeres på tværs af mini-
sterierne, og at det skal ske samtidig med, at den daglige opgavevaretagelse fungerer 
tilfredsstillende.  
 
Implementeringen af de statslige servicecentre har givet en række erfaringer, der kan 
anvendes som afsæt for en ny fase af arbejdet med administrative servicecentre. 
Blandt andet overvejes det, at udvide kundekredsen og/eller opgaveporteføljen i de 
statslige centre. Internationale erfaringer viser, at der – særligt uden for den offentlige 
sektor – er en tendens til, at opgaveporteføljen i de administrative servicecentre ud-
vides, bl.a. i lyset af de gode erfaringer med centrene. 
 
Anvendelse af administrative servicecentre kan også ske i kommuner og regioner. 
Der er allerede et sådan indsats i gang i en række kommuner, jf. kapitel 6. Kommu-
nerne kan bl.a. opnå gevinster ved at samle de administrative opgaver, som i dag lø-
ses ude på de enkelte folkeskoler, daginstitutioner og ældrecentre, i centrale enheder 
et sted eller nogle få steder i kommunen.  
 
Indsatsen for at frigøre ressourcer på de administrative områder gør sig ikke kun 
gældende i en dansk kontekst, men også i en række andre OECD-lande, hvorfra der 
også kan hentes inspiration til den videre effektivisering og modernisering af de ad-
ministrative funktioner, jf. boks 9.9.  
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Boks 9.9 
Effektivisering af de administrative funktioner i Storbritannien 

 
En analyse fra det britiske finansministerium estimerer på baggrund af benchmarking, at der kan spa-
res ca. 4 mia. £ årligt på administration i den offentlige sektor ud af et samlet årligt budget på ca. 18 
mia. £.  
 
Effektiviseringerne kan indhentes ved at ændre på organiseringen af det administrative område, her-
under ved øget anvendelse af administrative servicecentre og ved konsolidering af de eksisterende 
centre, ved standardisering og ved at sikre en højere grad af dokumentation og gennemsigtighed i 
ressourceforbruget på det administrative område. 
 
Kilde:  HM Treasury, Operational Efficiency Programme: Back office operations and it, 2009. 
 

 
Samling af objektiv sagsbehandling og af it-drift på sundhedsområdet 
En række analyser peger på, at der også er et potentiale ved at samle opgavevareta-
gelsen inden for andre områder i den offentlige sektor.  
 
Regeringen og KL har således gennemført en analyse af mulighederne for at indhen-
te stordriftsfordele i kommunernes objektive sagsbehandling. Det vil sige sagsbe-
handlingsopgaver inden for blandt andet folkepension, boligstøtte og barselsdagpen-
ge, der kun i begrænset omfang forudsætter lokale prioriteringer og vurderinger.  
 
Analysen viser entydigt, at jo flere sager en kommune løser, jo mere effektiv er 
kommunen. Der kan således realiseres et stort effektiviseringspotentiale, svarende til 
ca. 30 pct. eller knap 300 mio. kr., ved at samle sagsbehandlingen i et fåtal af sagsbe-
handlingscentre. Analysen viser samtidig, at den objektive sagsbehandling er egnet til 
centralisering, da der primært administreres på baggrund af objektive oplysninger 
som fx ansøgers indkomst og alder, jf. boks 9.10.  
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Boks 9.10 
Stordriftsfordele i den objektive sagsbehandling 

 
Kommunerne bruger i dag godt 2.000 årsværk på at administrere den objektive sagsbehandling. Det 
vil sige den kommunale udbetaling af folkepension, førtidspension (beregning), boligstøtte, barsel-
dagpenge og forskudsvist udbetalt børnebidrag.  
 
Den objektive sagsbehandling er centraliseringsegnet, fordi sagsbehandlingen kun i begrænset om-
fang indeholder elementer, som forudsætter kommunale prioriteringer og vurderinger. Der admini-
streres primært på baggrund af objektive oplysninger som fx ansøgers indkomst og alder. Admini-
strationen vil derfor i det store hele kunne løses i egentlige sagsbehandlingscentre, hvilket vil gøre 
det muligt at opnå en væsentligt højere produktivitet i sagsbehandlingen end i dag. 
 
En konsulentanalyse har således vist, at der er betydelige stordriftsfordele i den objektive sagsbe-
handling. Analysen viste entydigt, at antallet af sager i kommunerne er den væsentligste forklaring på 
forskelle i kommunernes produktivitet ved såvel nyansøgninger som aktive sager på tværs af sagsom-
råderne. Des flere sager en kommune løser, des højere en produktivitet har kommunen alt andet lige. 
 
Det er ikke alle opgaver inden for den objektive sagsbehandling, som egner sig til at blive samlet i 
sagsbehandlingscentre. Det vil fortsat være væsentligt, at borgerne kan møde op i de kommunale 
borgerservicecentre og modtage generel vejledning om den objektive sagsbehandling, ligesom nog-
le af de skønsmæssige dele af sagsbehandlingen også efter en samling vil skulle varetages lokalt.  
 
Det er beregnet, at en samling af den objektive sagsbehandling på sagsområderne vil kunne realisere 
et effektiviseringspotentiale på knap 300 mio. kr. årligt, når samlingen af fuldt implementeret. 
 
Kilde:  Finansministeriet og Deloitte, Analyse af stordriftsfordele i kommunernes objektiv sagsbehandling, 2009. 
 

 
Et andet eksempel er driften af it-systemer på sundhedsområdet, hvor regeringen og 
Danske Regioner er ved at gennemføre en samlet analyse af de fremadrettede øko-
nomiske og styringsmæssige rammer for sundheds-it. Området er præget af en høj 
grad af fragmentering og decentralisering med lokale løsninger og en varierende grad 
af samarbejde på tværs af regionerne.  
 
Som led i analysen er der identificeret en række indsatsområder for en mere effektiv 
drift af it inden for sundhedsvæsenet. Det drejer sig bl.a. om potentialer ved øget 
stordrift og flere fælles løsninger på sygehusene, som et foreløbigt skøn peger på kan 
frigøre ressourcer op til ca. 200-290 mio. kr. om året. En øget konsolidering af regio-
nernes mange og forskelligartede it-systemer skønnes at kunne frigøre 140-200 mio. 
kr. om året. Også i staten er der identificeret potentialer for at konsolidere og opti-
mere driften af sundheds-it samt for at standardisere data og snitflader i centrale regi-
stre. Med realisering af de identificerede stordriftsfordele opnås samlet en standardi-
seret og sammenhængende it-understøttelse, som ligeledes vil bidrage til mere effek-
tive arbejdsgange på sygehusene, herunder bedre beslutningsstøtte, øget udveksling 
af data og dermed også højere kvalitet i patientbehandlingen.  
 
 
9.3 Anvendt borgernær teknologi (ABT) 
Opgavevaretagelsen i den offentlige sektor skal ikke alene optimeres ved at frigøre 
ressourcer på de områder, der ikke er direkte borgerrelaterede, som eksempelvis ad-
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ministration, men også ved at effektivisere de store serviceområder, som fx ældreom-
sorg, sundhed og undervisning.  
 
Behovet herfor aktualiseres af, at der på flere af de borgernære serviceområder kan 
være problemer med at rekruttere nye medarbejdere, når de store årgange af ældre 
medarbejdere når pensionsalderen. 
 
På denne baggrund blev der som led i regeringens kvalitetsreform oprettet en fond – 
fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT) – som skal investere i afprøvning 
og implementering af nye teknologiske løsninger og nye arbejds- og organisations-
former, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og om-
sorg i den offentlige sektor.  
 
Med finanslovsaftalen for 2008 blev det besluttet at afsætte i alt 3 mia. kr. i perioden 
2009-2015 til ABT-fonden. Midlerne anvendes til statslig medfinansiering af projek-
ter, der kan give målbare effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor.  
 
Fonden støtter to typer af projekter:  
 
• Demonstrationsprojekter, hvor ny teknologi og/eller nye arbejds- og organisati-

onsformer afprøves i mindre skala.  
• Implementeringsprojekter, hvor en velafprøvet og moden løsning implementeres 

nationalt.  
 
Hensigten er således dels at skabe mulighed for, at en række gode, nye ideer kan af-
prøves i den offentlige sektor, dels at sørge for, at de gode ideer ikke kun implemen-
teres ét sted, men derimod udbredes nationalt. Der vil derfor blive arbejdet målrettet 
med at få udrullet de egnede projekter nationalt.  
 
Der blev udmøntet midler til de første projekter fra ABT-fonden i forbindelse med 
Finansloven for 2009, og herefter er der udmøntet midler halvårligt. Der er indtil vi-
dere fordelt ca. 650 mio. kr. til 43 konkrete projekter. Projekterne falder inden for 
forskellige fagområder, og de afprøver løsninger indenfor robotteknologi- og auto-
matisering, digitalisering, teleløsninger og informations- og kommunikationsteknolo-
gi samt omsorgsteknologi, jf. boks 9.11.  
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Boks 9.11 
To eksempler på projekter, der medfinansieres af ABT-fonden 

 
Fælles medicinkort 
På trods af flere tiltag sker der stadig mange medicineringsfejl ved overgang fra én sektor i sundheds-
væsenet til en anden, fx fra sundhedsvæsenet til den kommunale ældrepleje. ABT-fonden støtter et 
projekt, der bidrager til forbedring af patientsikkerheden ved at reducere hyppigheden af medicine-
ringsfejl. Løsningen består i, at alle de centrale aktører i sundhedssektoren til enhver tid vil have elek-
tronisk adgang til en korrekt og opdateret oversigt over den medicin, borgeren modtager. Fælles 
medicinkort kan frigøre ressourcer i regionerne på over 100 mio. kr. pr. år ved fuld indfasning i 2012. 
Hertil kommer betydelige effektiviseringsgevinster i kommuner og hos de praktiserende læger, idet 
følgeomkostningerne ved håndtering af medicineringsfejl er omfattende. Samtidig indgår medicin-
oplysninger i mange arbejdsgange, som derved kan lettes.    
 
Patientkuffert til genoptræning i eget hjem 
I forbindelse med genoptræning bruges en stor del af personalets tid ofte med transport mv. ABT-
fonden medfinansierer et demonstrationsprojekt, der går ud på at afprøve specialdesignede compu-
tere forbundet til medicinsk udstyr (patientkufferter), som borgeren får med hjem, og som kan bru-
ges til at kommunikere online med behandleren via en videoskærm.  Herved kan patienten modtage 
hyppigere, overvåget træning, og fysioterapeuten/behandleren sparer transporttid. Det er samtidig 
forventningen, at patientkufferten vil give en mere fleksibel genoptræning og være med til at sikre et 
mere effektivt og dermed kortere genoptræningsforløb. Det forventes, at der kan spares ca. 30 pct. 
på tidsforbruget til genoptræning af ældre.  
 

 
De projekter, ABT-fonden støtter, vil typisk ikke alene frigøre ressourcer i den of-
fentlige sektor, men også bidrage til et kvalitetsløft for borgerne i form af mere flek-
sible tilbud. Samtidig medvirker løsningerne til at modernisere den offentlige sektor 
og gøre de offentlige arbejdspladser mere attraktive, da medarbejderne får bedre og 
mere moderne redskaber, og da en række tunge, tidskrævende arbejdsgange erstattes 
af teknologiske løsninger.  
 
Et eksempel er indførelse af flere telemedicinske løsninger, dvs. digitalt understøtte-
de sundhedsfaglige ydelser, der leveres over afstand. Det vil ikke alene medføre bety-
delige besparelser i form af mindsket transporttid for læger, sygeplejersker, tolke mv., 
men også større fleksibilitet for patienterne. Et andet eksempel er nye hjælpemidler, 
som kan bidrage til at aflaste medarbejderne ved at overflødiggøre og lette opgaver i 
pleje- og ældresektoren ved at gøre borgerne mere selvhjulpne, og dermed mindske 
behovet for pleje. Et tredje eksempel er at styrke it-understøttelsen af produktions- 
og kapacitetsstyringen med henblik på at sikre en mere systematisk og effektiv res-
sourceanvendelse i den offentlige sektor. Det kan fx være i form af aktivitetsover-
vågning, automatiseret booking og vagtplanlægningsværktøjer.  
 
 
9.4 Mindre bureaukrati 
Som led i kvalitetsreformen iværksatte regeringen i 2007 et afbureaukratiseringspro-
gram for kommuner, regioner og staten. Målet med programmet er at frigøre res-
sourcer fra papirarbejde til service til borgerne og at give kommuner, regioner, insti-
tutioner, offentlige ledere og ansatte, der er tættest på borgerne, større frihed til selv 
at beslutte, hvordan opgaverne løses. 
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Afbureaukratisering skal medvirke til, at offentlige ledere får større mulighed for at 
træffe beslutninger selv. Samtidig kan medarbejderne fokusere på kerneopgaverne, 
som de brænder for at løse, når de ikke bliver hæmmet af unødigt papirarbejde og 
snærende regler og krav. Dermed kan kommuner, regioner og institutioner tilpasse 
og målrette servicen i overensstemmelse med lokale behov og prioriteringer. Det be-
tyder, at borgerne vil opleve en smidig og velfungerende offentlig sektor, hvor res-
sourcerne udnyttes mere optimalt. 
 
Afbureaukratiseringsprogrammet bygger på en omfattende inddragelse af kommu-
ner, ledere og medarbejdere. Flere end 4.000 medarbejdere og ledere har deltaget i 
arbejdet med at kortlægge administrative opgaver og barrierer for en effektiv opga-
vevaretagelse. Det har omfattet interview og workshops, hvor medarbejderne har 
udarbejdet forslag til forenklinger af gældende regler, krav og arbejdsgange. Der er 
ligeledes gennemført omfattende kortlægninger af de administrative opgaver på cen-
trale velfærdsområder og medarbejdernes tidsforbrug på opgaverne er kortlagt, jf. 
boks 9.12. 
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Boks 9.12 
Boks med eksempel på kortlægning af ressourceforbrug 
I forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsprogram har staten, KL og Danske Regioner kort-
lagt de administrative opgaver blandt frontpersonalet i institutioner og forvaltninger. Medarbejder-
nes opgaver er blevet kortlagt og inddelt i tre kategorier: 
 
• Direkte brugerrettede opgaver: Opgaver, hvor medarbejderne er i direkte kontakt med bru-

gerne og dermed leverer selve serviceydelsen. 
• Indirekte brugerrettede opgaver: Opgaver, som ikke indebærer direkte kontakt med bruge-

ren, men som er knyttet til og understøtter leveringen af ydelsen, fx forberedelse, dokumentati-
on, journalføring, forbedring af ydelsen og faglig sparring. 

• Interne opgaver: Opgaver, der ikke umiddelbart er knyttet til levering af ydelsen, fx personale-
møder, vagtplanlægning og økonomi (dvs. typiske back office-funktioner). Heri indgår også 
pauser og øvrige opgaver. 

 
Efterfølgende er medarbejdernes tidsforbrug på opgaverne blevet målt. Målingerne viser generelt, at 
nogle af de medarbejdere, som er tættest på borgerne, fx pædagoger og pædagogmedhjælpere og 
social- og sundhedspersonale, bruger en betydelig del af deres arbejdstid på direkte brugerrettede 
opgaver – ca. 60-80 pct. Andre medarbejdergrupper, der yder borgernær service – som fx folkeskole-
lærere, læger og sygeplejersker – bruger noget mere tid på indirekte brugerrettede opgaver, og an-
vender ofte mindre end halvdelen af deres arbejdstid på direkte brugerrettede opgaver. 
 
Undersøgelserne viser generelt, at der er potentiale for forenkling af både statslige og lokale regler, 
procedurer og dokumentationskrav, så medarbejderne kan bruge en større andel af arbejdstiden på 
direkte brugerrettede opgaver. Det er skal dog bemærkes, at indirekte brugerrettede opgaver ofte er 
centrale for en høj kvalitet i opgaveløsningen, fx journalføring og sagsbehandling.  
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Kilde:  Deloitte, Kortlægning og måling af administrative opgaver på dagtilbudsområdet, 2009. 
 Rambøll, Kortlægning og måling af administrative opgaver på hjemmeplejeområdet, 2009. 
 Rambøll, Kortlægning og måling af administrative opgaver på folkeskoleområdet, 2009. 
 Implement Health Care, Kortlægning og måling af administrative opgaver. Sygehusområdet, 2009. 
 

 
Regeringen har endvidere givet kommuner, regioner og institutioner en udfordrings-
ret. Det betyder, at de kan søge om – på forsøgsbasis – at blive fritaget fra gældende 
regler og krav. Udfordringsretten skal medvirke til at finde nye og smartere måder at 
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løse opgaverne på. I juli 2009 blev de første forsøg sat i gang. Der er foreløbig givet 
flere end 200 dispensationer til igangsættelse af forsøg.  
 
Regeringen gennemførte som første led i regeringens afbureaukratiseringsprogram i 
perioden 2007-2009 en række gennemgribende forenklinger på beskæftigelsesområ-
det. Det omfatter blandt andet forenklinger af blanketter og it-systemer, ungeindsat-
sen, sanktionsreglerne og sygeopfølgningen og etableringen af et énstrenget beskæf-
tigelsessystem. Ændringerne frigør 150 mio. kr. årligt i kommunerne. 
 
Regeringen fremlagde derpå ved Folketingets åbning i oktober 2009 en omfattende 
plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner, Mere tid til velfærd. Planen inde-
holder 105 konkrete forenklingsinitiativer på centrale velfærdsområder, jf. boks 9.13. 
Planen omfatter initiativer på følgende velfærdsområder: 
 
• Dagtilbud 
• Folkeskole 
• Udsatte børn og unge 
• Ældre 
• Handicap 
• Integration 
• Sundhed 
 
Regeringen har indgået aftaler om at gennemføre 102 af de 105 initiativer. De første 
initiativer er gennemført, og langt de fleste gennemføres med lovgivning eller admi-
nistrativt medio 2010. Det vil i den kommende tid være op til landets kommuner og 
regioner at implementere initiativerne, så de får effekt lokalt i forvaltninger og insti-
tutioner. 
 

Boks 9.13 
Mere tid til velfærd.  Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner 

 
Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner indeholder 105 initiativer på cen-
trale velfærdsområder. Det drejer sig eksempelvis om:  
• I daginstitutionerne skal man fremover ikke længere evaluere de pædagogiske læreplaner hvert år, 

men hvert andet år.  
• Det skal fremover være pædagogerne, der skal vurdere, hvilke børn der skal have en sprogvurdering. 

De skal således ikke sprogvurdere alle børn som i dag.  
• På plejecentre bliver det frivilligt at udarbejde plejeplaner, og der bliver færre tilsyn, så medarbejderne 

kan bruge mere tid på plejen af de ældre. 
 
Kilde:  Regeringen, Mere tid til velfærd, 2009.  
 

 
Arbejdet med afbureaukratiseringsprogrammet har vist, at der også lokalt – i kom-
muner og regioner – er et betydeligt potentiale for at forenkle interne krav og proce-
durer. I finanslovsaftalen for 2010 opfordres kommuner og regioner derfor til at ud-
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arbejde egne planer for, hvordan interne krav og procesregler reduceres. Som inspi-
ration til kommunernes eget arbejdet har KL blandt andet udarbejdet publikationen 
Forenkling – også et kommunalt ansvar (2009). 
 
I januar 2010 præsenterede Finansministeriet endvidere Enkel administration i staten, 
der indeholder 70 konkrete administrative lettelser for statens institutioner, jf. boks 
9.14.  
 

Boks 9.14 
Enkel administration i staten 

 
Finansministeriets plan for mindre bureaukrati i staten præsenterer 30 initiativer, der skal bidrage til 
en mere enkel, smidig og effektiv administration i statens institutioner.  Initiativerne giver mere end 
70 konkrete administrative lettelser for institutionernes daglige økonomi-, personale- og ejendoms-
administration. 
 
Planen omfatter bl.a.:  
• Administrationen af statens fælles indkøb lettes ved at afskaffe indkøbsrapporteringen til Statens Ind-

køb 
• Den ny vejledning om mål- og resultatstyring skelner klart mellem krav og gode råd og afskaffer en 

række formkrav 
• Krav om udbudspolitik fjernes, og bagatelgrænsen forhøjes 
• Kravene til årsrapport lettes og målrettes 
• Det bliver enklere at sikre it-sikkerhed. 
 
Det indgår endvidere i planen, at der skal større fokus på kvaliteten i nye administrative krav. 
 
Kilde: Finansministeriet, Enkel administration i staten, 2010.  
 

 
Regeringen fortsætter arbejdet med afbureaukratisering. Der er stadig et stort poten-
tiale for at forenkle statslige regler og dokumentationskrav. I 2011 vil regeringen der-
for fremlægge en ny omfattende plan for afbureaukratisering, Mere tid til velfærd II. 
 
Regeringen vil samtidig se på, hvordan en enklere og smidigere offentlig sektor kan 
forbedre servicen for borgerne og mindske det bøvl, som borgerne oplever, når de er 
i kontakt med det offentlige. 
 
 
9.5 Mere frihed i de offentlige overenskomster  
Overenskomster og aftaler fastlægger løn- og ansættelsesvilkår. Det er vigtigt, at disse 
regler er enkle og overskuelige, så de giver frihedsgrader til, at de lokale arbejdsplad-
ser kan planlægge opgavevaretagelsen hensigtsmæssigt og uden unødigt administra-
tivt besvær.  
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Boks 9.15 
Lønkommissionen 

 
Regeringen nedsatte i efteråret 2008 en lønkommission, der skal kortlægge, analysere og drøfte, om 
løndannelsen og ansættelsesvilkårene for offentligt ansatte understøtter en positiv udvikling af den 
offentlige sektor. Herudover skal kommissionen identificere eventuelle barrierer, der modvirker en-
gagement, motivation og effektivitet på arbejdspladsen. Der ses bl.a. på, hvordan de centrale aftaler 
er med til at begrænse fleksibiliteten i den lokale løndannelse. Og det undersøges, om der er hen-
sigtsmæssige rammer for ledelse i den offentlige sektor.  
 
Kommissionen afleverer sin redegørelse til overenskomstparterne på det offentlige område ultimo 
maj 2010 med henblik på, at den kan indgå som fælles baggrundsmateriale ved overenskomstfor-
handlingerne på det offentlige område i 2011.  
 

 
Lønnen skal kunne anvendes som et vigtigt ledelsesredskab i udviklingen af dynami-
ske og effektive arbejdspladser i den offentlige sektor. Der skal være bedre mulighe-
der for en fleksibel lokal løndannelse, hvor man kan gøre lønnen mere målrettet og 
resultatorienteret. Det kunne fx ske ved i højere grad at prioritere midler til lokal 
løndannelse frem for, at langt størstedelen af lønmidlerne fordeles ved de centrale 
overenskomstforhandlinger. Dermed giver man de lokale arbejdspladser reel mulig-
hed for at anvende lønmidlerne, hvor de giver størst værdi til udviklingen af service 
til borgerne og effektiv opgavevaretagelse, og hvor de giver mening for lokale ledere 
og medarbejdere. 
 
Det samme gælder behovet for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, der er vigtig for at 
kunne sætte opgaven i centrum på offentlige arbejdspladser. Det skal være muligt at 
tilrettelægge arbejdstiden og opgavevaretagelsen på en måde, så man bedst understøt-
ter kvalitet og service i den offentlige sektor. Her kan både arbejdstidsreglerne og 
forskelle mellem overenskomster for samme funktion på samme arbejdsplads være 
barrierer for effektiv arbejdstilrettelæggelse. 
 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der gennemført en række forenklinger 
og harmoniseringer på overenskomstområdet. Blandt andet blev 19 overenskomster 
sammenlagt til otte. Dette arbejde blev videreført med yderligere sammenlægninger 
ved overenskomstforhandlingerne i 2008, hvor der også blev sat fokus på at etablere 
ens struktur og enslydende formulering af bestemmelser i de enkelte overenskomster 
og aftaler. Ved de kommende overenskomstforhandlinger er der fortsat fokus på at 
nedbringe antallet af overenskomster. 
 

Boks 9.16 
Harmonisering af overenskomster 

 
Ved overenskomstforhandlingen i 2008 blev det i forhandlingen om PROSAs overgang til ny løn sik-
ret, at PROSA fremadrettet har et lønsystem svarende til HK-aftalens. Det er et eksempel på, hvordan 
harmonisering af overenskomster kan bane vejen for mere effektiv og mindre tidskrævende persona-
leadministration i den offentlige sektor. 
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9.6 Øget offentlig konkurrenceudsættelse og bedre indkøb  
Konkurrence om løsningen af konkrete opgaver er en efterprøvet og veldokumente-
ret metode til at sikre, at opgaverne løses bedst og billigst. Konkurrencen medvirker 
samtidig til at øge innovationen i såvel det offentlige som det private, ligesom kon-
kurrenceudsættelse kan bidrage til, at borgerne får flere valgmuligheder.  
 
For at få mest muligt for pengene er det desuden afgørende, at det offentlige ikke 
betaler for meget for de varer og tjenesteydelser, der indkøbes eksternt. I den offent-
lige sektor er der derfor – som i en række private virksomheder – sat fokus på, hvor-
dan der købes ind. En hensigtsmæssig indkøbspolitik forudsætter en professionel or-
ganisering af indkøbsfunktionen og anvendelse af centralt koordinerede aftaler, hvis 
der skal opnås mest muligt for pengene.  
 
Øget offentlig konkurrenceudsættelse  
Set ud fra et effektiviseringssynspunkt er det ikke afgørende, om en offentlig opgave 
løses i den offentlige sektor eller af en privat virksomhed, men om opgaven udsættes 
for konkurrence, hvor flere private og/eller offentlige leverandører kan byde ind på 
opgaven, så det kan blive afprøvet, hvem der kan løse den bedst og billigst. Konkur-
renceudsættelse behøver derfor ikke at medføre, at opgaven udliciteres.  
 
Der har i de senere år været en begrænset vækst i konkurrenceudsættelsen af de of-
fentlige opgaver som et hele. Den statslige konkurrenceudsættelse har i mange år lig-
get på et stabilt niveau, mens den kommunale konkurrenceudsættelse er stigende. 
Undersøgelser fra bl.a. Udbudsrådet peger på, at der fortsat er et urealiseret effektivi-
seringspotentiale i at konkurrenceudsætte offentlige opgaver, eksempelvis på de 
kommunale velfærdsområder, hvor konkurrenceudsættelsen i dag anvendes i be-
grænset omfang. 
 
I kommunerne er konkurrenceudsættelsen øget til 25,0 pct. i 2009. Stigningen skal 
ses i sammenhæng med, at regeringen og KL i 2006 indgik en mål- og rammeaftale 
om, at den kommunale konkurrenceudsættelse skulle vokse med ca. en fjerdedel 
frem til og med 2010. Kommunerne skal således under ét konkurrenceudsætte 26,5 
pct. af deres konkurrenceudsættelsesegnede opgaver i 2010.  
 
Det indgår som en del af regeringens arbejdsprogram Danmark 2020 fra februar 
2010, at regeringen ønsker at forlænge aftalen med kommunerne. Det er regeringens 
mål, at kommunerne udvider den andel af de kommunale opgaver, der konkurrence-
udsættes, så den kommer op på mindst 31,5 pct. i 2015 for kommunerne under ét. 
Det svarer til et løft på yderligere én procent-enhed pr. år, jf. figur 9.1.  
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Figur 9.1 
Konkurrenceudsættelse i kommunerne 
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Anm.:  Den ikke-brudte linje angiver det faktisk, realiserede niveau for graden af konkurrenceudsættelse, mens den 

stiplede linje angiver regeringens målsætning for det fremtidige niveau for graden af konkurrenceudsættelse. 
 
Omfanget af den offentlige konkurrenceudsættelse varierer med de konkrete opga-
ver, som de offentlige myndigheder løser. Således er der generelt en høj konkurren-
ceudsættelse på tekniske områder, som fx vejvedligeholdelse og byggeri, og lav kon-
kurrenceudsættelse på serviceområderne. Der er dog kommuner, som også har en 
høj konkurrenceudsættelse på serviceområder, såsom sundhed og sociale opgaver og 
beskæftigelse, jf. tabel 9.1.  
 

Tabel 9.2 
Konkurrenceudsættelse på de kommunale områder (IKU i pct. 2008) 

 
 Kommunal hovedkonto Minimum Gennemsnit Maksimum  

 0. Byudvikling, bolig og miljø 11,4 38,0 92,5  
 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0,0 50,3 98,2  
 2. Trafik og infrastruktur 4,9 40,0 92,4  
 3. Undervisning og kultur 5,8 17,4 48,1  
 4. Sundhedsområdet 5,9 16,0 41,5  
 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 11,0 22,2 47,3  
 6. Fællesudgifter og administration 11,2 22,2 35,0  
 I alt 16,0 24,8 38,8  
  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriets egne beregninger. 
 

 

 
Generelt er der meget store forskelle på kommunernes konkurrenceudsættelse. Der 
er således betydelige uudnyttede muligheder for at anvende konkurrenceudsættelse til 
at få afprøvet, om opgaverne løses bedst og billigst.  
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Der er en række konkrete eksempler på, at øget konkurrenceudsættelse kan bidrage 
til en mere effektiv opgaveløsning, jf. boks 9.17. I forbindelse med, at opgaverne kon-
kurrenceudsættes, at det dog afgørende at være bevidst om, at effektiviseringspoten-
tialet afhænger af den enkelte opgaves generelle udbudsegnethed, herunder opgavens 
volumen, markedssituationen og transaktionsomkostningernes størrelse.   
 

Boks 9.17 
Eksempler på konkurrenceudsættelse  

 
I en rapport fra 2008 indgår der en række eksempler på kommuner, der har opnået gevinster ved 
konkurrenceudsættelse. Det drejer sig bl.a. om Frederiksberg Kommune, der har opnået en årlig be-
sparelse på 1,7 mio. kr. ved udlicitering af lønadministrationen, og Gribskov Kommune, der har op-
nået en årlig besparelse på 5,0 mio. kr. ved et tredje gangs udbud af tre omsorgscentre.  
 
Udbudsrådet udarbejdede i 2009 en analyse, der dokumenterer store økonomiske gevinster på op til 
ca. 20 pct., når kommunerne skaber konkurrence om pleje- og omsorgsopgaverne på plejecentre. 
Analysen er baseret på erfaringer fra fire danske kommuner, som har udbudt driften af plejecentre i 
perioden 2004-2009.  
 
Region Midtjylland besluttede i 2008 at sætte screeninger for brystkræft i udbud for at kunne tilbyde 
alle kvinder i målgruppen en undersøgelse – uden at påvirke ventetiderne for andre røntgenundersø-
gelser. Den aftale, der blev indgået, indebar en pris pr. undersøgelse, der var det halve af den takst, 
privathospitalerne normalt tager for samme opgave.  
 
En række statslige myndigheder har samarbejdet om et fælles udbud af vagttjenester og sikrings-
ydelser, og det har givet en årlig besparelse på ca. 35 pct. Et tilsvarende tiltag har på rengøringsom-
rådet medført besparelser på næsten 18 pct.  
 
Kilde: Konkurrencestyrelsen, Klar til konkurrence i kommunerne, 2008. Udbudsrådet, Effektanalyse af konkur-

renceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne, 2009. www.regionmidtjylland.dk 
www.oem.dk. 

 
 
Bedre indkøb 
Det statslige indkøb udgør ca. 30 mia. kr. årligt, svarende til en fjerdedel af de samle-
de driftsudgifter i staten. Mere effektive indkøb, som betyder, at varerne købes billi-
gere, er derfor en betydelig kilde til at frigøre ressourcer til andre formål.  
 
Statens Indkøbsprogram, der forestås af Finansministeriet, indebærer bl.a., at der 
indgås en række fælles forpligtende indkøbsaftaler i staten, der dækker en væsentlig 
del af det tværstatslige indkøb. Iværksættelsen af programmet har vist, at der er store 
besparelser at hente ved at standardisere, koordinere og forpligte statens indkøb.  
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Boks 9.18 
Baggrund for Statens Indkøbsprogram 
Det samlede statslige indkøb varetages af ministerierne og institutionerne inden for de overordnede 
rammer af Cirkulære om indkøb i staten og den statslige indkøbspolitik.  
 
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. Regeringen besluttede i foråret 
2006 blandt andet på den baggrund at iværksætte en analyse af det statslige indkøb. Analysen viste, 
at der var et betydeligt potentiale for effektivisering af det statslige indkøb. Eksempelvis blev det på-
vist, at forskellige statslige institutioner betalte vidt forskellige priser på produkter med samme pro-
ducent og varenummer. 
 

 Varetype Højeste pris (kr.) Laveste pris (kr.) Prisforskel (pct.)  

 Printertoner 688 340 51  
 Kontorstol (standard) 2.900 2.220 23  
 Bærbar PC (standard) 8.611 4.314 50  
  

Kilde:  McKinsey & Company, Effektivisering af det statslige indkøb, 2006.  
 

 

 
Effektiviseringen af det statslige indkøb sker gennem tre 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 de nye indkøbsaftaler på tværs af de statslige institu-

tioner.  
 
Alle tre tiltag har primært til formål at øge volumen på statens indkøb ved den enkel-
te leverandør.  
 
De statslige indkøbsaftaler indgås efter en faseplan, jf. tabel 9.2. Indkøbsaftalerne har 
resulteret i betydelige effektiviseringer af det statslige indkøb. De første faser resulte-
rede i på ca. 40 pct. af det fællesstatslige indkøb på de pågældende områder. I tredje 
og fjerde fase har effektiviseringen været på henholdsvis 15 og 25 pct. 
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Tabel 9.2 
Faserne i Statens Indkøbsprogram 

 
  1. fase 2. fase 3. fase 4..fase 5. fase  

 Varegrupper PC’er 
Kontormøbler 
Kontorvarer 
Kopipapir 
Kopimaskiner 
og printere 

Telefoni 
Datakom-
munikation 
Hjemmear-
bejdspladser 
PC’er  
(genudbud) 
Servere 
Storage 
Desktop-
software 

Flyrejser inkl. 
rejsebureau 
Netværks-
komponenter 
It-
konsulent-
ydelser 
Hotelophold 
Kontormøb-
ler  
(genudbud) 

Konference-
faciliteter, 
Software 
AV-udstyr 
Videokonfe-
renceudstyr 
Multifunkti-
onsmaskiner 
(genudbud) 
Printere 
(genudbud) 
Hjemmear-
bejdspladser 
(genudbud) 
 

Kopipapir 
(genudbud) 
Kontorartikler 
(genudbud) 
Hotel 
+ en række 
yderligere 
endnu ikke 
fastlagte  
genudbud 
 

 

 Besparelse (mio. kr.) Ca. 400 Ca. 220 Ca. 50 Ca. 80 ?  
 Besparelse (pct.) Ca. 40 % Ca. 40 % Ca.  15 % Ca. 25 % ?  
   

 
Samlet set fra de statslige indkøbsaftaler indtil nu medført en effektivisering, som i 
2010 vil udgøre ca. 800 mio. kr., jf. figur 9.2.  
 

Figur 9.2 
Effektiviseringer i staten som følge af Statens Indkøbsprogram (mio. kr.) 
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Boks 9.19 
Effektivt indkøb af PC'er 

 
I første og anden fase af Statens Indkøbsprogram blev der gennemført udbud af PC'er. Ved det første 
udbud blev der opnået et prisfald på 46 pct. i forhold til de priser, de statslige institutioner hidtil hav-
de betalt. Ved det andet udbud året efter blev der effektiviseret svarende til yderligere 19 pct., samti-
dig med at produkterne blev bedre.  
 
Inden udbuddene foretog man en grundig analyse af PC-behovet på de statslige kontorarbejdsplad-
ser og fandt frem til, at behovet kunne opgøres til syv standardiserede typer af PC'er, som alle rele-
vante leverandører kunne levere. Selv om der blev indgået en flerårig rammekontrakt med tre leve-
randører, var der stadig behov for løbende at konkurrenceudsætte priserne og derved udnytte de 
generelt faldende priser i markedet. Derfor foregår indkøbene primært gennem e-auktioner.  
 
På e-auktioner kan de tre leverandører cirka fire gange årligt byde på, hvem der skal levere de forskel-
lige typer af PC'er til hele staten. Da alle producenternes maskiner lever op til de omfattende krav til 
funktion, kvalitet, ydelse, energiforbrug mv., er det kun prisen, der tæller. Den billigste leverandør i 
hver kategori vinder leverancen til hele staten. Ved køb på auktionerne sikres staten prisreduktioner 
på yderligere 20-25 pct. Den samlede effektivisering er således omkring 65 pct. i forhold til, hvad de 
statslige kunder betalte før aftalen. Samtidig har maskinerne fulgt markedsudviklingen og er blevet 
hurtigere, bedre og mere miljøvenlige.  
 

 
Effektiviseringerne forventes at stige yderligere i takt med, at flere faser gennemfø-
res. Hertil kommer effektiviseringer i de statslige selvejende institutioner, der har mu-
lighed for at tilmelde sig aftalerne i Statens Indkøbsprogram.  
 
Statens indkøbsprogram skal over de næste år tilvejebringe nye centralt koordinerede 
indkøbsaftaler for yderligere fællesstatslige indkøbsområder. I løbet af de kommende 
år vil de centralt koordinerede aftaler således komme til at dække en stadig større del 
af det statslige indkøb.  
 
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 flere områder effektiviseres.  
 
Det statslige indkøbsprogram giver også kommunerne mulighed for effektiviseringer, 
idet de har mulighed for at tilmelde sig langt størsteparten af aftalerne. For den alt-
overvejende del af aftalerne er det dog under 25 pct. af kommunerne, der har til-
meldt sig aftalerne.  
 
Regeringen og KL indgik i aftalen om kommunernes økonomi i 2010 en aftale om at 
igangsætte en analyse på området. Regeringen og KL er enige om at evaluere de 
kommunale effektiviseringstiltag på indkøbsområdet med henblik på at identificere 
og udbrede bedste praksis. Samtidig undersøges muligheden for en yderligere udbre-
delse af fælleskommunale indkøbsaftaler, herunder forpligtende aftaler samt poten-
tialet herved, på en række standardiserede indkøbsområder. 
 
Det skønnes, at der på det kommunale område købes ind for omkring 80 mia. kr. 
årligt, mens der på det regionale område købes ind for omkring 35 mia. kr. Kommu-
nerne og regionerne er i langt højere grad end de statslige myndigheder opgavemæs-
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sigt ens. Det betyder, at en langt højere andel af den enkelte kommunes og regioners 
indkøb potentielt kan købes ind på tværs, end det er tilfældet på tværs af staten. Det 
er usikkert, hvor stor en andel af kommunernes og regionernes indkøb, der i dag er 
aftalebelagt.  
 
Også andre i andre lande er der fokus på at indhente de gevinster, der følger af en 
større koordinering på indkøbsområdet. I Storbritannien er der sat særdeles ambitiø-
se mål for graden af samordning, jf. boks 9.20.  
 

Boks 9.20 
Analyse af det offentliges indkøb i Storbritannien 

 
En rapport udgivet af det britiske Finansministerium i 2009 anbefaler, at der sker en højere grad af 
samordning af indkøbet i den offentlige sektor.  
 
Det anbefales, at det gøres obligatorisk for alle institutioner i centraladministrationen at deltage i 
fælles indkøbsprogrammer, og at der sættes et mål om, at 80 pct. af alle indkøb kanaliseres gennem 
fælles, professionelle indkøbsorganisationer eller lignende i 2010-2011. 
 
Det anbefales samtidig, at der indføres en stærkere incitamentsstruktur for at deltage i de fælles pro-
grammer for den resterende del af den offentlige sektor, og at der her opstilles en målsætning om, at 
50 pct. af alle indkøb kanaliseres gennem fælles, professionelle indkøbsorganisationer eller lignende i 
2010-2011.  
 
Det estimeres, at der kan spares ca. 6,1 mia. £ ud af de i alt 89 mia. £, der er kategoriseret som almin-
deligvis indkøbte varer, og at der kan spares yderligere 1,6 mia. £ ved fælles indkøb af it.  
 
Kilde:  HM Treasury, Operational Efficiency Programme: Collaborative Procurement, 2009. 
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10. Finanspolitisk konsolidering i andre EU-lande 

EU-landene oplever aktuelt kraftigt stigende offentlige underskud og stigende gælds-
kvoter som følge af dels den økonomiske krise og dels betydelige aktive finanspoliti-
ske lempelser, som er gennemført med det formål at styrke aktivitet og beskæftigelse 
under krisen. Lempelserne har varieret afhængigt af landenes råderum og udfordrin-
ger, således at lande med relativt store råderum inden krisen har gennemført de stør-
ste finanspolitiske lempelser. Tilsvarende vil de lande, der står over for de største 
fremadrettede udfordringer, skulle gennemføre relativt store stramninger. 
 
EU-landene fokuserer nu generelt på at konsolidere de offentlige finanser. Formålet 
med konsolideringen er at undgå en længerevarende negativ spiral af høje underskud 
og stigende gæld, der dels i sig selv øger renteudgifterne og dermed underskuddene, 
og dels kan presse renteniveauerne op og derigennem øge renteudgifterne og under-
skuddene.  
 
Formålet er endvidere at sikre handlemuligheder i den økonomiske politik, herunder 
råderum til stabilisering i tilfælde af nye økonomiske tilbageslag. Dertil kommer be-
hovet for at sikre den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser i lyset af stig-
ningen i antallet af ældre og i levetiden, der fremadrettet indebærer et stort pres på de 
offentlige finanser i alle europæiske lande.  
 
Der er blandt EU-landene bred enighed om behovet for at gennemføre planer for en 
væsentlig flerårig konsolidering af de offentlige finanser. EU’s finansministre (ECO-
FIN) vedtog den 20. oktober 2009 nogle overordnede principper for finanspolitisk 
konsolidering, herunder at alle lande som hovedregel skal starte konsolideringen i 
2011 og mange lande før, og at den årlige strukturelle konsolidering skal udgøre 
mindst ½ pct. af BNP.  
 
Principperne bliver nu konkret udmøntet i henstillinger inden for rammerne af Stabi-
litets- og Vækstpagten, dvs. anbefalinger om at gennemføre finanspolitiske stramnin-
ger for at bringe underskuddene ned under Traktatens grænse på 3 pct. af BNP. Ho-
vedprincippet i henstillingerne er, at EU-lande med relativt store finanspolitiske ud-
fordringer, herunder særligt store underskud, får relativt lang tid til at få underskud-
dene ned under 3 pct. af BNP, mens de til gengæld skal gennemføre relativt store 
gennemsnitlige årlige strukturelle budgetforbedringer.  
 
På nuværende tidspunkt har 19 lande (Belgien, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Li-
tauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spani-
en, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig) fået henstillinger om dels 
at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP inden for givne frister og dels at 
gennemføre strukturelle budgetforbedringer, og ét land (Grækenland) har fået et på-
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læg (en skærpet henstilling). Flere lande, herunder Danmark, er kommet ind i proce-
duren i 2010 og vil derfor snart modtage henstillinger. 
 
De enkelte EU-lande har i starten af året fremlagt deres stabilitetsprogrammer (euro-
landene) og konvergensprogrammer (ikke-eurolandene), som bl.a. indeholder planer 
for, hvordan EU-landene vil håndtere deres finanspolitiske udfordringer. Program-
merne viser, at EU-landene generelt planlægger at konsolidere de offentlige finanser i 
overensstemmelse med deres henstillinger. 
 
Kapitlet viser, at EU-landene generelt planlægger at efterleve deres henstillinger ved 
at konsolidere de offentlige finanser især på udgiftssiden. De vigtigste konklusioner 
er: 
 
• EU-landene vil gennemføre konsolidering af de offentlige finanser. Et flertal af 

landene er begyndt, og landene med henstillinger planlægger generelt at efterleve 
disse og gennemføre strukturelle budgetforbedringer med henblik på at bringe 
underskuddet ned under 3 pct. af BNP inden for deres respektive frister. Lande-
ne skal gennemsnitligt stramme finanspolitikken med ca. 1¼ pct. af BNP årligt 
over 3-4 år, dvs. ca. 4½ pct. af BNP i alt, men med relativt store variationer på 
tværs af landene.  

• Landene har generelt fremlagt konkrete tiltag for 2010, særligt i kraft af deres 
2010-budgetter, men de færreste lande har fremlagt konkrete konsolideringspla-
ner for 2011 og de efterfølgende år. 

• EU-landenes konsolidering af de offentlige finanser er baseret på et forudsat 
konjunkturopsving og finanspolitiske stramninger, og landene planlægger at 
stramme mere på udgiftssiden end på indtægtssiden. 

• Et flertal af EU-landene har gennemført eller har planer om at gennemføre re-
former af deres finanspolitiske rammer for at styrke den finanspolitiske styring 
og støtte konsolideringen af de offentlige finanser. 

 
 
10.1 EU-landene har påbegyndt konsolideringen af de offentlige finanser 
Den økonomiske krise har medført en markant svækkelse af de offentlige finanser i 
alle EU-landene. Det gennemstilige offentlige underskud i EU skønnes øget fra 2,3 
pct. af BNP i 2008 til 7,2 pct. af BNP i 2010, dvs. med ca. 5 pct. af BNP i alt i 2009 
og 2010, jf. figur 10.1a.  
 
Til sammenligning skønnes saldoen på Danmarks offentlige finanser at blive svækket 
med knap det dobbelte – ca. 9 pct. af BNP – fra et overskud på 3,4 pct. af BNP i 
2008 til et underskud på 5,5 pct. af BNP i 20101. Den relativt store svækkelse af de 
offentlige finanser i Danmark afspejler dels effekterne af automatiske fald i skatteind-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Kommissionens forårsprognose fra maj skønner Danmarks offentlige underskud til 5,5 pct. af BNP i 2010. Det 
svarer til Finansministeriets skøn fra december, men er højere end Finansministeriets nuværende skøn på 5,1 pct. af 
BNP. Det er Kommissionens skøn, der ligger til grund for den kommende henstilling til Danmark. 
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tægter og stigninger i udgifter til overførsler mv. (de automatiske stabilisatorer) som 
følge af krisen og dels de aktive finanspolitiske lempelser, der er gennemført for at 
modgå krisens negative konsekvenser for aktivitet og beskæftigelse.  
 

Figur 10.1a Figur 10.1b 
Offentlig saldo i EU-landene Offentlig bruttogæld i EU-landene  
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Kilde:  Kommissionens forårsprognose 2010. 
 
De store offentlige underskud har medført en kraftig stigning i den offentlige gæld i 
EU-landene. Gælden udgjorde i gennemsnit ca. 62 pct. af BNP i 2008, og skønnes at 
udgøre i gennemsnit ca. 80 pct. af BNP i 2010, dvs. en forventet stigning på ca. 18 
pct.-enheder af BNP fra 2008 til 2010, jf. figur 10.1b.  
 
Danmarks offentlige bruttogæld skønnes over samme periode at stige med ca. 12 
pct.-enheder af BNP, idet gældskvoten i 2008 udgjorde ca. 34 pct. af BNP og forven-
tes at udgøre ca. 46 pct. af BNP i 20102. Danmarks offentlige nettogæld, der både 
indregner offentlige finansielle aktiver og passiver, blev i 2008 vendt til en nettofor-
mue på knap 7 pct. af BNP, som i 2009 forventes at falde til ca. 5 pct. af BNP. I 
2010 skønnes nettoformuen vendt til igen at være en nettogæld, som skønnes at ud-
gøre ca. ¼ pct. af BNP.  
 
EU-henstillingerne indeholder anbefalinger om at gennemføre strukturelle forbed-
ringer af de offentlige finanser, dvs. aktive finanspolitiske stramninger, inden for en 
kortere årrække. Det gennemsnitlige stramningskrav er en strukturel konsolidering på 
ca. 1¼ pct. af BNP i gennemsnit pr. år i konsolideringsperioden, mens det gennem-
snitlige totale konsolideringskrav udgør ca. 4½ pct. af BNP. Kravene varierer fra 
mindst ½ pct. af BNP i gennemsnit pr. år, hvilket som udgangspunkt er mindstekra-
vet i Stabilitets- og Vækstpagten, til ca. 2 pct. af BNP og op til næsten 3 pct. af BNP i 
gennemsnit pr. år, jf. tabel 10.1. Grækenland er i ekstraordinært store vanskeligheder 
og har fået et pålæg, som indebærer krav om en styrkelse af den strukturelle saldo på 
mindst 10 pct. af BNP over perioden 2010-2014 samt en række krav til strukturre-
former. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Kommissionens forårsprognose, maj 2010. 
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De fleste EU-lande skal ifølge deres henstillinger påbegynde konsolideringen af de 
offentlige finanser i 2010, mens enkelte lande med moderate underskud, Tyskland, 
Nederlandene og Østrig, kan vente til 2011. De fleste lande skal ifølge henstillingerne 
gennemføre konsolideringen over en tre- eller fireårig periode. 
 

Tabel 10.1 
Henstillinger og pålæg til EU-landene 

 
  Offentlig saldo      
  2009 2010 Henstilling1  
 

Pct. af BNP Okt. 09 Maj 10 Okt. 09 Maj 10 Startår Fristår 
Frist  

(antal år) 
Årlig kon-
solidering 

 

 DK (forventet) -2,0 -2,7 -4,8 -5,5 2011 2013 3 �½  
 DEU -3,4 -3,3 -5,0 -5,0 2011 2013 3 �½  
 

HUN -4,1 -4,0 -4,2 -4,1 2010 2011 2 
� i alt ½ over 

2010-112 
 

 AUT -4,3 -3,4 -5,5 -4,7 2011 2013 3 ¾  
 MLT -4,5 -3,8 -4,4 -4,3 2010 2011 2 ¾ i 2011  
 NLD -4,7 -5,3 -6,1 -6,3 2011 2013 3 ¾  
 ITA -5,3 -5,3 -5,3 -5,3 2010 2012 3 �½  
 BEL -5,9 -6,0 -5,8 -5,0 2010 2012 3 ¾  
 SVN -6,3 -5,5 -7,0 -6,1 2010 2013 4 ¾  
 SVK -6,3 -6,8 -6,0 -6,0 2010 2013 4 1,0  
 POL -6,4 -7,1 -7,5 -7,3 2010 2012 3 � 1¼  
 CZE -6,6 -5,9 -5,5 -5,7 2010 2013 4 1,0  
 ROU -7,8 -8,3 -6,8 -8,0 2010 2012 3 � 1¾  
 PRT3 -8,0 -9,4 -8,0 -8,5 2010 2013 4 1¼  
 FRA -8,3 -7,5 -8,2 -8,0 2010 2013 4 >1,0  
 LVA -9,0 -9,0 -12,3 -8,6 2010 2012 3 � 2¾  
 LTU -9,8 -8,9 -9,2 -8,4 2010 2012 3 � 2¼  
 ESP3 -11,2 -11,2 -10,1 -9,8 2010 2013 4 >1½  
 GBR -12,1 -11,5 -12,9 -12,0 2010 2014 5 1¾  
 IRL -12,5 -14,3 -14,7 -11,7 2010 2014 5 2,0  
 

GRC4 -12,7 -13,6 -12,2 -9,3 2010 2014 5 
� 10 over  

2010-2014 
 

  
1) Henstillingen angiver a) startår for konsolideringen, b) den anbefalede årlige gennemsnitlige strukturelle 

budgetforbedring (stramningskravet), og c) fristen for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP.  
2) Ungarn har været i Stabilitets- og Vækstpagtens underskudsprocedure siden 2004. Ungarns stramnings-

krav skal ses i lyset af landets efterlevelse af tidligere henstillinger. 
3) Spanien og Portugal har annonceret tiltag for 2010 og 2011, som ligger ud over de tiltag, der følger af 

deres henstillinger. 
4) Grækenland har modtaget et pålæg (en skærpet henstilling). 
Kilde:  Kommissionens efterårsprognose 2009, Kommissionens forårsprognose 2010, henstillinger vedtaget på 

ECOFIN den 2. december 2009 og den 16. februar 2010 samt pålæg vedtaget på Rådet den 10. maj 
2010. 
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EU-landene med henstillinger planlægger generelt at efterleve disse og gennemføre 
strukturelle budgetforbedringer med henblik på at bringe underskuddet ned under 3 
pct. af BNP inden for de respektive frister, jf. figur 10.2a.  
 

Figur 10.2a  Figur 10.2b 
Offentlige underskud og planlagte under-
skud i året, hvor landene har frist for at 
bringe underskuddet under 3 pct. af BNP 

Offentlig bruttogæld, herunder i året, hvor 
landene med henstillinger har frist for at 
bringe underskuddet under 3 pct. af BNP 
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Anm.:  Søjlerne angiver underskuddet/gælden i 2009, og de vandrette streger angiver landenes skøn for underskud / 

gæld i 2010. De hvide prikker angiver det planlagte underskud/gælden i de respektive år, hvor landene har 
frist for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP (henstillingsfristen). For landene uden henstillinger 
angiver prikken den offentlige saldo/gæld i 2012 (Sverige og Bulgarien, som kun har data til og med 2012) og 
i 2013 (Danmark, Estland, Finland og Luxembourg). Skønnene efter Sveriges program peger på, at Sveriges 
underskud ikke overskrider 3 pct. af BNP. Prikkerne i figur 10.2a for Tjekkiet, Slovakiet og Nederlandene 
angiver, at landene planlægger at efterleve deres henstillinger, men deres programmer angiver ikke et konkret 
budgetmål for 2013, hvor landene har frist for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP. 

Kilde:  EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010 samt Kommissionens vurderinger og Rådets 
udtalelser om programmerne vedtaget den 26. april 2010. 

 
Med udsigt til et underskud på 5,5 pct. af BNP i 2010 er Danmark – i overensstem-
melse med Stabilitets- og Vækstpagten – kommet ind i proceduren for uforholds-
mæssigt store underskud. Danmark vil derfor inden for kort tid modtage en henstil-
ling, som forventes at anbefale, at Danmark dels gennemfører strukturelle budget-
forbedringer på mindst ½ pct. af BNP i gennemsnit om året i perioden 2011-2013 og 
dels bringer underskuddet ned under 3 pct. af BNP senest i 2013, jf. Danmarks Kon-
vergensprogram 2009. 
 
Flere lande er blevet omfattet af underskudsproceduren i 2010. Faktiske tal viser, at 
Bulgarien og Cypern overskred 3-procentsgrænsen i 2009, og Finland forventer at 
overskride 3-procentsgrænsen i 2010. Derfor vil også Bulgarien, Cypern og Finland 
snart modtage henstillinger om at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP og 
gennemføre strukturelle budgetforbedringer. Ud af de 27 EU-lande forventes kun 
Estland, Luxembourg og Sverige at undgå underskudsproceduren, da disse tre lande 
ikke har uforholdsmæssigt store underskud. 
 
Selv om EU-landene generelt planlægger at efterleve deres henstillinger, præciserer 
programmerne ikke alle de konkrete tiltag, der skal gennemføres i årene frem mod 
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fristerne for at bringe underskuddene under 3 pct. af BNP. EU-landene har således 
generelt fremlagt konkrete tiltag for 2010, særligt i kraft af deres 2010-budgetter, 
mens programmerne som hovedregel kun angiver nogle overordnede og foreløbige 
planer om midlerne til at sikre konsolideringen i 2011 og de efterfølgende år.  
 
En risikofaktor forbundet med EU-landenes konsolideringsplaner er de angivne 
vækstantagelser i landenes programmer. Hvis den økonomiske situation udvikler sig 
mindre gunstigt end forudsat, vil en række lande kunne få behov for at gennemføre 
yderligere tiltag for at bringe underskuddet ned under 3 pct. af BNP inden for fri-
sten. Der er dog mulighed for, at de pågældende lande vil kunne få udskudt fristen 
med som hovedregel ét år, hvis de både har gennemført tiltag, der udgør passende 
fremskridt på linje med deres henstillinger, og har oplevet en uventet negativ øko-
nomisk udvikling, som har betydelige ugunstige effekter på de offentlige finanser. 
 
Selv om EU-landene planlægger en væsentlig nedbringelse af de offentlige under-
skud, forventes de offentlige gældskvoter generelt at fortsætte med at stige i de 
kommende år som følge af de fortsat store (omend faldende) offentlige underskud, 
stigende rentebetalinger og lave vækstrater. Gælden vil kun blive stabiliseret eller fal-
de lidt i omtrent halvdelen af landene omkring 2012/2013, jf. figur 10.2b. Letland, 
Spanien og Storbritannien forventes at have de største stigninger i den offentlige 
gæld, alle over 30 pct.-enheder af BNP fra 2008 til 2012. 
 
Stigningen i EU-landenes offentlige underskud skyldes ikke kun konjunkturnedgan-
gen. Den kraftige svækkelse af de offentlige finanser under den økonomiske krise er i 
væsentligt omfang strukturel, hvilket bl.a. afspejler de finanspolitiske lempelser, der 
er gennemført for at modgå krisens negative konsekvenser for aktivitet og beskæfti-
gelse. Dertil kommer de strukturelle effekter på de offentlige finanser af, at krisen 
kan indebære et fald i den potentielle produktion. De offentlige finanser vil således 
ikke automatisk komme tilbage til udgangspunktet i takt med en normalisering af 
konjunkturerne. 
 
Det vurderes på basis af de estimerede strukturelle underskud, at op til halvdelen af 
svækkelsen af den faktiske saldo i EU på ca. 5 pct. af BNP fra 2008 til 2010 er struk-
turel, mens størstedelen af svækkelsen skyldes konjunkturnedgangen. 
 
Foreløbigt ser det ud til, at landene med henstillinger overordnet har planlagt og er i 
gang med at gennemføre finanspolitik, som udgør passende fremskridt på linje med 
henstillingerne, og som særligt indebærer stramninger, som overordnet er i overens-
stemmelse med landenes stramningskrav, jf. figur 10.3. En række lande planlægger så-
ledes at stramme finanspolitikken i 2010, mens enkelte lande, som inden krisen hav-
de relativt store råderum, herunder Danmark, fortsat lemper finanspolitikken i 2010. 
Danmark vurderes – sammen med Tyskland – at være det land i EU, der har lempet 
finanspolitikken mest i alt i 2009 og 2010. 
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På EU-niveau er finanspolitikken i 2010 – med stor variation på tværs af landene – 
samlet set omtrent neutral, mens den i 2009 var ekspansiv med en gennemsnitlig 
lempelse på godt 1 pct. af BNP i EU-landene under ét. Finanspolitikken i EU er så-
ledes samlet set lempet med gennemsnitligt ca. 1 pct. af BNP i alt i 2009 og 2010. 
 

Figur 10.3 
Aktive finanspolitiske lempelser (-) og stramninger (+) i EU-landene 
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Anm.:  Søjlerne angiver provenuvirkningen af finanspolitik med effekt i hhv. 2009 og 2010, som er blevet opgjort i 

forbindelse med EU-vurderingen af EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer medio april 2010. 
Landene er rangeret efter summen af provenuvirkningerne i 2009 og 2010.  

Kilde:  EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010 samt Kommissionens vurderinger og Rådets 
udtalelser om programmerne vedtaget den 26. april 2010. 

 
 
10.2 Konsolideringens sammensætning 
Udgiftskvoterne (offentlige udgifter som andel af BNP) i EU-landene udgør i gen-
nemsnit ca. 50 pct. af BNP og varierer fra ca. 57 pct. af BNP i Sverige til ca. 39 pct. 
af BNP i Rumænien, jf. figur 10.4a. Danmark havde i 2009 med ca. 56 pct. af BNP 
den næsthøjeste udgiftskvote i EU. 
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Figur 10.4a Figur 10.4b 
Offentlige udgifter og indtægter i 2009 Ændring i indtægts- og udgiftskvoter sfa. 
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Anm.:  Søjlerne i figur 10.4b angiver ændringen i de offentlige indtægter og udgifter som andel af BNP over den pe-

riode, hvor landene skal konsolidere i henhold til deres henstillinger/pålæg (for Nederlandene, Tjekkiet og 
Slovakiet, som har henstillingsfrist i 2013, er der dog kun data til 2012). For landene uden henstillinger er da-
ta for perioden 2010-2013 (for Bulgarien og Sverige er der dog kun data til 2012). Landene er sorteret efter 
ændringen i den faktiske saldo over konsolideringsperioden. 

Kilde:  EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010 samt Kommissionens vurderinger og Rådets 
udtalelser om programmerne vedtaget den 26. april 2010.  

 
EU-landenes konsolidering af de offentlige finanser er baseret på et forudsat kon-
junkturopsving og finanspolitiske stramninger. Landene planlægger at stramme mere 
på udgiftssiden end på indtægtssiden, jf. figur 10.4b. EU-landene planlægger at styrke 
den offentlige saldo via et gennemsnitligt fald i de offentlige udgifter som andel af 
BNP på ca. 3 pct.-enheder over deres respektive konsolideringsperioder som følge af 
konjunktureffekter og budgettiltag. Godt halvdelen af landene planlægger også at 
styrke saldoen via en stigning i indtægterne som følge af konjunktureffekter og tiltag 
på indtægtssiden, idet de største tiltag og samlede stigninger i indtægtskvoterne finder 
sted i landene med de største konsolideringsudfordringer. EU-landene har i gennem-
snit forudsat en stigning i indtægtskvoten på ca. 1 pct.-enhed af BNP over deres 
konsolideringsperioder.  
 
EU-landene har generelt fremlagt konkrete tiltag for 2010, særligt i kraft af deres 
2010-budgetter. På udgiftssiden planlægger landene i 2010 overvejende at reducere 
udgifterne til varekøb, offentlige lønninger og indkomstoverførsler, jf. figur 10.5a. 
Konsolideringstiltagene på udgiftssiden bidrager til en stramning af finanspolitikken 
på gennemsnitligt ca. 0,1 pct. af BNP i EU-landene. Udgiftskonsolideringen er større 
i omtrent halvdelen af landene, mens det vægtede gennemsnit især reduceres af, at 
Tyskland som et af de få lande fortsat lemper finanspolitikken og har stigende udgif-
ter i 2010. 
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Figur 10.5a Figur 10.5b 
Finanspolitiske tiltag i 2010 – udgiftssiden  Finanspolitiske tiltag i 2010 –  

indtægtssiden  
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Anm.:  Figurerne angiver EU-landenes finanspolitiske tiltag i 2010 fordelt på overordnede kategorier.  
Kilde:  EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010, Kommissionens vurderinger og Rådets 

udtalelser om programmerne vedtaget den 26. april 2010 samt egne beregninger. 
 
På indtægtssiden planlægger en stor del af landene at konsolidere de offentlige finan-
ser ved at øge de indirekte skatter, jf. figur 10.5b. Samtidig øger nogle at de lande, der 
har de største konsolideringsudfordringer – Grækenland, Letland og Spanien – også 
indkomstskatterne. Konsolideringstiltagene på indtægtssiden udgør i gennemsnit ca. 
0,1 pct. af BNP i EU-landene. En række lande gennemfører en større indtægtskonso-
lidering, mens snittet trækkes ned af Tyskland, som har faldende indtægter, bl.a. pga. 
skattelettelser. 
 
De samlede offentlige udgifter i EU-landene øges gennemsnitligt med ca. 0,1 pct. af 
BNP i 2010 på trods af de aktive stramninger på ca. 0,1 pct. af BNP. Det skyldes, at 
den aktuelle konjunktursituation indebærer øgede udgifter til overførsler mv. De 
samlede offentlige indtægter i EU-landene falder gennemsnitligt med ca. 0,1 pct. af 
BNP, selvom de aktive tiltag på indtægtssiden udgør en stramning på ca. 0,1 pct. af 
BNP, hvilket tilskrives faldende skatteindtægter mv. som følge af konjunktursituatio-
nen. 
 
De færreste lande har som nævnt fremlagt konkrete konsolideringsplaner for 2011 og 
frem. EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer angiver imidlertid de over-
ordnede udgiftsposter, som beregningsteknisk er indlagt i de mellemfristede budget-
ter. Heraf fremgår, at landene fra 2011 har forudsat en styrkelse af den offentlige sal-
do via en reduktion af de offentlige udgifter, herunder som følge af konjunktureffek-
ter og budgetforbedringer, særligt ift. den offentlige lønsum, varekøb og indkomst-
overførsler, jf. figur 10.6.  
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Figur 10.6 
Dekomponering af EU-landenes forudsatte (beregningstekniske) reduktioner i de offentlige 
udgifters andel af BNP i de respektive konsolideringsperioder 
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Anm.: Data angiver ændringen i de offentlige udgifter som andel af BNP fordelt på delkomponenter i EU-landenes 

respektive konsolideringsperioder. Landene er sorteret efter ændringen i den faktiske saldo over konsolide-
ringsperioden. For Nederlandene, Tjekkiet og Slovakiet er 2012 seneste år, da deres programmer kun løber 
til 2012, selvom de har henstillinger med frist i 2013. For lande uden henstilling er data for 2010-2013 (for 
Bulgarien og Sverige er der dog kun data til 2012). For lande, som har angivet offentlige lønninger og offent-
ligt forbrug samlet, er de to komponenter opdelt 50/50. Kategorien ”Andet” indeholder for visse lande afvi-
gelsen mellem de specificerede delkomponenter og ændringen i de samlede udgifter, idet landene i varieren-
de omfang har angivet data for delkomponenterne. Afvigelser i summen ift. figur 10.4b skyldes afrunding.  

Kilde:  EU-landenes stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010, Kommissionens vurderinger og Rådets ud-
talelser om programmerne vedtaget den 26. april 2010 samt egne beregninger. 

 
Eksempler på konsolideringsplaner i en række lande fremgår af boks 10.1. 
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Boks 10.1 
Eksempler på finanspolitiske planer i andre EU-lande 

 
Tyskland 
Tyskland vil efterleve sin henstilling med stramningskrav på ½ pct. af BNP om året i gns. fra 2011 til i 
2013 og planlægger en stramning (styrkelse af struktursaldoen) på i alt 2 pct. af BNP i 2011-2013. De 
samlede offentlige udgifters andel af BNP planlægges reduceret med 3 pct.-enheder fra 2010-2013, 
herunder 1½ pct.-enheder fra sociale overførsler og 1 pct.-enhed fra offentligt forbrug. Regeringen vil 
fremlægge konkrete konsolideringstiltag på føderalt niveau i sommeren 2010. 
 
Nederlandene 
Nederlandene vil efterleve sin henstilling med stramningskrav på ¾ pct. af BNP om året i gns. fra 2011 
til i 2013 og gennemfører foreløbig en stramning på 0,8 pct. af BNP i 2011. På basis af en fundamental 
budgetgennemgang samt rådgivning fra Budgetkommissionen (som afgiver rapport hvert fjerde år, 
næste gang inden sommer) vil regeringen i sommeren 2010 fremsætte yderligere forslag til konsoli-
dering mhp. at få underskuddet ned under 3 pct. af BNP i 2013. 
 
Østrig 
Østrig vil efterleve sin henstilling med stramningskrav på ¾ pct. af BNP om året i gns. fra 2011 til 
2013 og planlægger stramninger altovervejende på udgiftssiden, herunder ca. halvdelen via sænk-
ning af det offentlige forbrug (primært de offentlige lønninger) og derudover besparelser på subsidier 
og andre udgifter. 
 
Sverige 
Sverige forventer, at det offentlige underskud holdes under 3 pct. af BNP – trods lempelser i 2009 og 
2010 og selv uden konsolidering i 2011 og frem – og at der sikres strukturel balance i 2013 og over-
skud fra 2014. 
 
Finland 
Ifølge Kommissionens forårsprognose forventes det offentlige underskud i Finland at udgøre 3,8 pct. 
af BNP i 2010. På den baggrund har Kommissionen iværksat proceduren for uforholdsmæssigt store 
underskud for Finland, og Finland forventes snart at modtage en henstilling om at bringe underskud-
det ned under 3 pct. af BNP. Finland har indtil for nyligt ikke forventet at komme ind i underskudspro-
ceduren og har derfor ikke fremlagt konsolideringsplaner, men ventes i lyset af den seneste udvikling 
snart at præsentere konkrete budgetforbedringer. 
 
Spanien 
Spanien vil efterleve henstilling med stramningskrav på mere end 1½ pct. af BNP om året i gnst. fra 
2010 til 2013. I 2010 planlægger Spanien en stramning på 1¾ pct. af BNP, altovervejende på ind-
tægtssiden via bl.a. højere momssatser, øget beskatning af opsparing og højere afgifter på alkohol og 
tobak. I perioden 2011-2013 planlægger Spanien at konsolidere de offentlige finanser primært på 
udgiftssiden via bl.a. ansættelsesstop i den offentlige sektor, sænkning af det offentlige forbrug, 
overførsler mv. med 1 pct.-enhed af BNP samt sænkning af offentlige investeringer med 0,9 pct.-
enheder af BNP og besparelser på subsidier på 0,5 pct.-enheder af BNP. 
 
På det ekstraordinære ECOFIN-møde den 9. maj 2010 blev Spanien og Portugal opfordret til at frem-
lægge yderligere finanspolitiske stramninger i 2010 og 2011. Som opfølgning herpå præsenterede 
Spaniens ministerpræsident Zapatero den 12. maj i den spanske Kongres en række besparelser med 
henblik på at nedbringe underskuddet på de offentlige budgetter med yderligere 15 mia. euro i 2010-
2011 (svarende til ca. ½ pct. af BNP i 2010 og ca. 1 pct. af BNP i 2011). Dette indebærer bl.a. yderlige-
re reduktion af offentlige investeringer, besparelser i kommuner og regioner, fastfrysning af pensio-
ner indtil 2011 samt fald i lønomkostningerne i den offentlige sektor på samlet set 5 pct. i år med ef-
terfølgende fastfrysning i 2011, hvilket ventes at bidrage med mindst 2,4 mia. euro alene i år.  
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Boks 10.1 (fortsat) 
Eksempler på finanspolitiske planer i andre EU-lande 

 
Irland 
Irland vil efterleve sin henstilling med stramningskrav på 2 pct. af BNP om året i gnst. fra 2010 til 
2014. Irland har imidlertid i lyset af store budgetunderskud og akut pres på rentespændet startet 
konsolideringen allerede i 2009 med stramninger på omkring 5 pct. af BNP. I stabilitetsprogrammet 
for 2010 planlægger Irland at leve op til henstillingerne og bringe underskuddet under 3 pct. af BNP i 
2014, herunder via stramninger på 2½ pct. af BNP i 2010-budgettet og planlagte stramninger på 1½-
2 pct. af BNP i både 2011 og 2012. Konsolideringen gennemføres overvejende på udgiftssiden i 2010-
budgettet, hvor der især gennemføres budgetforbedringer på 0,6 pct. af BNP på offentlige lønninger 
(der reduceres med 6 pct. i gennemsnit og 15 pct. for ansatte med indkomst over 200.000 euro), 0,5 
pct. af BNP på overførsler mv. (særligt via reduktion i overførsler til ledige mellem 20 og 24 år), 0,6 
pct. af BNP på offentligt forbrug (herunder via effektiviseringer på blandt andet sundhedsområdet) 
og omkring 0,6 pct. af BNP på investeringsprojekter. Hertil kommer visse tiltag på indtægtssiden, 
herunder en ny CO2-skat på fossile brændsler. I 2008- og 2009-budgettet er konsolideringen i højere 
grad gennemført på indtægtssiden, herunder via højere skatter på bl.a. indkomst for de højst lønne-
de. 
 
Grækenland 
Grækenland er i en ekstraordinær uholdbar finanspolitisk situation med et underskud, der ventes at 
udgøre 13,6 pct. af BNP i 2010 og en gæld, der ventes at stige til 125 pct. af BNP i 2010. Grækenland 
har modtaget et låneprogram fra eurogruppen og IMF på i alt 110 mia. euro over tre år, heraf 80 mia. 
euro fra eurolandene og 30 mia. euro fra IMF. Programmet indebærer konkrete krav til finanspolitiske 
stramninger og strukturreformer, som er i overensstemmelse med kravene i det EU-pålæg som Græ-
kenland har modtaget og som indebærer, at underskuddet på de offentlige finanser bringes ned un-
der 3 pct. af BNP i 2014.  De reelle stramningskrav i låneprogrammet svarer til ca. 11 pct. af BNP fra 
2010 til 2013 ud over de spareplaner på godt 5 pct. af BNP, der allerede er vedtaget for 2010. Hoved-
vægten for de allerede vedtagne tiltag på ca. 5 pct. er lagt på forbedringer af offentlige indtægter og i 
mindre grad på besparelser på offentlige udgifter, herunder via: 
 
Indtægtssiden 
• Styrkelse af skattebasen, højere ejendomsskatter og afgifter på cigaretter, alkohol, brændsel, 

elektricitet og luksusgoder, øgede momssatser styrket indsats over for skatteunddragelse. 
 
 Udgiftssiden 
• Reduktion i offentlige løntillæg og subsidier til pensionsfonde, fastfrysning af offentlige og priva-

te pensioner, fastfrysning af offentlige lønninger fra januar 2010 samt reduktion i offentlige inve-
steringer. 

 
De nye stramninger på 11 pct. af BNP fra 2010 til 2013, indebærer stramninger på ca. 4 pct. af BNP på 
indtægtssiden og ca. 5,3 pct. af BNP på udgiftssiden, og hertil kommer strukturreformer svarende til 
ca.1,8 pct. af BNP, særligt via forbedret udgiftskontrol og forbedringer af skatteadministrationen; 
 
Indtægtssiden 
• 1,5 pct. fra moms, 0,9 pct. fra ejendomsskatter, 0,6 pct. fra afgifter, 0,4 pct. fra virksomhedsbe-

skatning, 0,2 pct. fra person indkomstskat og 0,4 pct. fra andre indtægtsområder. 
 
Udgiftssiden 
• 1,3 pct. fra pensioner, 1,2 pct. fra lønninger, 1,1 pct. fra offentligt forbrug, 0,7 pct. fra subsidier, 

0,7 pct. fra offentlige investeringer og 0,4 pct. fra overførsler.  
 
Kilde:  Stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010, ECOFIN mv. 
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10.3 Mange EU-lande styrker deres finanspolitiske rammer 
Med henblik på at styrke den finanspolitiske planlægnings-, beslutnings- og imple-
menteringsproces, har et flertal af EU-lande gennemført – eller har planer om at 
gennemføre – reformer af de regler, love og procedurer, som tilsammen udgør deres 
finanspolitiske rammer. Disse reformer støtter op omkring den finanspolitiske kon-
solidering EU-landene i 2010 har påbegyndt. For enkelte landes vedkommende be-
gynder konsolideringen dog først i 2011. 
 
Der er flere modeller for finanspolitiske rammer som understøtter sunde og holdbare 
offentlige finanser. Om end landespecifikke forhold skal tages i betragtning, er der 
dog i den økonomiske litteratur og gennem praktisk erfaring opstået nogle generelle 
retningslinjer for, hvorledes de finanspolitiske rammer bør indrettes. Der peges gene-
relt på, at velfungerende finanspolitiske rammer er karakteriseret ved: Numeriske 
regler (fx et bestemt mål for struktursaldoen), uafhængige institutioner, mellemfriste-
de budgetrammer og veletablerede budgetprocedurer. 
 
De initiativer som EU-landene har rapporteret i 2009-2010 stabilitets- og konver-
gensprogrammerne vedrører for en stor del af landene en ændring af de eksisterende 
budgetprocedurer efterfulgt af numeriske regler og mellemfristede budgetrammer, jf. 
figur 10.7. Kun i et begrænset omfang påtænker EU-landene at oprette nye uafhængi-
ge finanspolitiske institutioner. 
 

Figur 10.7 
Gennemførte eller planlagte reformer af de finanspolitiske rammer i EU-landene 
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Kilde:  Kommissionen. 
 
Tyskland har indført en numerisk regel om strukturel balance på de offentlige finan-
ser, jf. boks 10.2. Italien, Sverige og Slovenien er eksempler på lande, som påtænker 
eller for nylig har foretaget ændringer vedrørende henholdsvis deres budgetmæssige 
procedurer, mellemfristede budgetrammer og uafhængige institutioner. 
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Boks 10.2 
Tyskland: Indførelse af en ny numerisk regel 

 
Tyskland har indført en numerisk regel som led i gennemførelsen af finanspolitikken på delstats- og 
forbundsniveau. Reglen tilsiger, at det strukturelle budgetunderskud på forbundsniveau maksimalt 
må udgøre 0,35 pct. af BNP fra 2016 og fremefter med en overgangsperiode begyndende i 2011. I 
henhold til reglen skal der være strukturel balance i delstaterne fra 2020.  
 
Den numeriske regel indføjer en mekanisme til korrektion af brud på hovedreglen om strukturelle 
underskud på højst 0,35 pct. af BNP i form af en tilpasningskonto (Kontrollkonto), der skal notere af-
vigelser mellem realiseret og tilladt underskud. Tilpasningskontoens saldo må ikke udvise et under-
skud på over 1,5 pct. af BNP, hvor der i så fald skal gennemføres en konsolidering, som sikrer en over-
holdelse af reglen. Der kan afviges fra denne regel og gennemføres finanspolitiske lempelser som 
medfører underskud over 0,35 pct. af BNP under ekstraordinære omstændigheder. En hændelse som 
tillader en undtagelse fra den numeriske regel kunne være den aktuelle økonomiske krise, men ikke 
normale konjunkturtilbageslag.  Afvigelser fra reglen kræver dog en beslutning og en konsoliderings-
plan vedtaget af et flertal i Forbundsdagen. 
 
Forbundsregeringen har ikke fremlagt en konkret konsolideringsstrategi frem mod strukturel balance 
i 2016, men tilpasningen mod balance ventes gennemført gradvist og i overensstemmelse med EU’s 
henstilling, som anbefaler en forbedring af struktursaldoen på mindst ½ pct. af BNP i gennemsnit pr. 
år i 2011-2013. En gradvis tilpasning vil kræve en forbedring af struktursaldoen på 0,6 pct. af BNP i 
gennemsnit pr. år i 2011-2016 (givet et skønsmæssigt strukturelt underskud på 3,6 pct. af BNP i 
2010).  
 
Slovenien: Oprettelse af en ny uafhængig finanspolitisk institution 
Slovenien har i 2009 som led i en konsolideringsstrategi oprettet et nyt uafhængigt finanspolitisk or-
gan med ansvar for en uafhængig vurdering af den økonomiske tilstand, de fremtidige udsigter og 
udfordringer i Slovenien. I denne vurdering indgår flere aspekter heriblandt finanspolitisk holdbar-
hed, den øjeblikkelige førte finanspolitik, effektivitet i udgiftsstyringen og opfyldelsen af forpligtigel-
ser i henhold til Stabilitets- og Vækstpagten. Det nye organ får en rådgivnings- og konsulentfunktion i 
forhold til den finanspolitiske beslutningsproces. I foråret 2010 blev det nyoprettede organs første 
rapport offentliggjort. 
 
Sverige: Styrkelse af den mellemfristede budgettering 
Med henblik på at styrke den mellem fristede budgettering i Sverige er længden på en konjunkturcyk-
le nu blevet mere klart defineret. Dette er sket ved at introducere en løbende 7-årig gennemsnitlig 
indikator for den offentlige saldo. Indikatoren forventes at forbedre funktionaliteten af reglen om 
overskudsmål for den offentlige sektor. Derudover har Sverige genintroduceret en 3-årig horisont for 
fastsatte udgiftslofter efter flere år med kun en 2-årig periode, jf. kapitel 11.   
 
Italien: Styrkelse af de budgetmæssige procedurer 
Italien har i januar 2010 gennemført en reform af deres budgetmæssige procedurer. Den omfatter en 
forening og harmonisering af budgetsystemer og regnskabsprocedurer for den offentlige sektor som 
helhed. Dette er i overensstemmelse med underskudsproceduren (EDP) på EU-niveau. Derudover 
omfatter planen en treårig budgetplan, programbaseret budgettering, en strammere udgiftsstyring 
og opbygningen af en central database. Sidstnævnte database skal indsamle data om de offentlige 
budgetter, herunder registrere afvigelser, endelige opgørelser og ledelsesmæssige transaktioner. 
Ovennævnte skridt skal sikre en mere effektiv og rettidig overvågning af de offentlige budgetter i 
Italien og inddragelsen af flere dele af den offentlige sektor i fastlæggelsen af de finanspolitiske mål-
sætninger.  
 
Kilde:  Stabilitets- og konvergensprogrammer 2009/2010. 
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11. Rammer for finans- og udgiftspolitikken i Sverige 

Sverige ser ud til at være et af de lande i EU, der klarer sig mest skånsomt igennem 
den aktuelle internationale finansielle og økonomiske krise. Der er således udsigt til, 
at Sverige bliver et af de meget få medlemslande, der formår at overholde kravet om, 
at det offentlige underskud ikke overstiger 3 pct. af BNP. Blandt andet i det lys er 
der i dette kapitel fokus på rammerne for finans- og udgiftspolitikken i Sverige. 
 
Sverige indførte i 1997 et nyt styringssystem for finans- og udgiftspolitikken. Det 
skete i kølvandet på den dybe økonomiske krise, som ramte Sverige i begyndelsen af 
1990’erne og som betød, at der fra 1994 til 1998 blev gennemført en konsolidering af 
de offentlige finanser på i alt 126 mia. SEK, svarende til ca. 7 pct. af BNP. Konsoli-
deringen omfattede både en kraftig reduktion af de offentlige udgifter og markante 
skattestigninger. 
 
Dette kapitel beskriver de tre grundlæggende rammer for finans- og udgiftspolitikken 
i Sverige: 
 
• Overskuddet på de offentlige finanser skal udgøre mindst 1 pct. af BNP over et 

konjunkturforløb. Krumtappen for finanspolitikken i Sverige er – ligesom i 
Danmark – en holdbar udvikling i de offentlige finanser. 

• De statslige udgifter er underlagt et treårigt udgiftsloft, som fastlægges af det 
svenske parlament (Riksdagen). Det statslige udgiftsloft omfatter alle udgifter på 
budgettet bortset fra renterne af statsgælden. Hvis der er udsigt til, at et fastlagt 
udgiftsloft er på vej til at blive overskredet, skal regeringen ifølge den svenske 
budgetlov gennemføre initiativer, der bidrager til, at loftet overholdes. 

• Krav og rammer for den kommunale sektor, der blandt andet betyder, at kom-
munernes og de såkaldte landstings budgetter skal balancere, og at deres øko-
nomi er forholdsvis følsom over for udsving i konjunkturerne.  

 
Det treårige udgiftsloft – der kan ses som en slags svensk pendant til de danske sig-
tepunkter for udviklingen i det offentlige forbrug – spiller i dag en væsentlig rolle i 
forbindelse med de samlede overordnede rammebetingelser for finans- og udgiftspo-
litikken i Sverige. Udgiftsloftet har været en succes i den forstand, at loftet er blevet 
overholdt hvert eneste år siden dets indførelse i 1997. 
 
I forbindelse med prioriteringsprocessen kan det være en fordel, at udgiftsloftet om-
fatter stort set alle udgiftstyper, herunder driftsudgifter for de statslige myndigheder 
og institutioner, overførselsindkomster, erhvervstilskud, bloktilskud og investerings-
udgifter. En systematisk budgetopfølgning betyder samtidig, at det er muligt at reage-
re, hvis der er udsigt til, at det bliver svært at holde udgifterne inden for loftet. Ud-
giftsloftet har imidlertid også visse svagheder. Det er blandt andet ikke helt klart, 
hvordan fastlæggelsen af udgiftsloftet sker, og der har været visse omgåelser af loftet. 
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Det økonomiske samspil mellem stat og kommuner i Sverige afviger en del fra det 
danske system. Fx er det i Sverige reelt staten, der fastsætter blokstilskuddenes stør-
relse, og udgangspunktet er, at bloktilskuddene er nominelt uændrede fra år til år. 
Det kræver således en aktiv beslutning fra regeringens side at hæve – herunder at 
pris- og lønregulere – bloktilskuddene. Hertil kommer, at de svenske kommuner og 
landsting ikke er afskærmet over for konjunkturudsving i nær samme udstrækning 
som de danske kommuner og regioner. Der opereres fx ikke med statsgaranterede 
skattegrundlag, hvilket betyder, at de svenske kommuners og landstings indtægter fra 
indkomstskat svinger fuldt ud med udviklingen i de økonomiske konjunkturer.  
 
De svenske kommuner og landstings afhængighed af konjunkturerne er en medvir-
kende årsag til, at den kommunale sektors beskæftigelse er faldet med over 40.000 
personer fra 2007 til 2009 – svarende til ca. 4 pct. – og der er udsigt til et yderligere 
fald i løbet af 2010. Dette står i kontrast til, at kommunernes og regionernes beskæf-
tigelse i Danmark er øget med ca. 28.000 fuldtidsbeskæftigede fra 3. kvartal 2007 til 
3. kvartal 2009, hvilket svarer til en stigning på 5 pct. 
 
 
11.1 Krise, konsolidering og ny budgetproces i 1990’erne  
Den økonomiske politik, der blev ført i Sverige i anden halvdel af 1980’erne og be-
gyndelsen af 1990’erne, bidrog til høj inflation, høje lønstigninger og en svækkelse af 
den svenske krone. Det resulterede i negativ BNP-vækst, stærkt stigende arbejdsløs-
hed og offentlige udgifter, store underskud på de offentlige finanser og stærkt sti-
gende statsgæld.  
 
Den økonomiske vækst var således negativ hvert år i perioden 1991-1993, beskæfti-
gelsen faldt med 10 pct., arbejdsløsheden (den såkaldte ”åbne” arbejdsløshed) steg til 
9 pct. af arbejdsstyrken, mens antallet af beskæftigede i arbejdsmarkedspolitiske for-
anstaltninger udgjorde godt 5 pct. af arbejdsstyrken i 1994, jf. figur 11.1a og figur 11.1b.  
 
Samtidig voksede de offentlige udgifter, så de udgjorde knap 70 pct. af BNP i 1993, 
og det offentlige underskud kom over 11 pct. af BNP samme år, jf. figur 11.2a. Stats-
gælden voksede meget hurtigt og udgjorde godt 76 pct. af BNP, da den toppede i 
midten af 1990’erne, jf. figur 11.2b. 
 
Den statsfinansielle krise var så voldsom, at der i perioden 1994-1998 blev gennem-
ført et statsligt budgetsaneringsprogram på i alt 126 mia. SEK svarende til ca. 7 pct. af 
BNP. Saneringsprogrammets tiltag var fordelt nogenlunde ligeligt på øgede indtægter 
og reducerede udgifter. 
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Figur 11.1a Figur 11.1b 
BNP-vækst, 1990-2012 Arbejdsløshed, 1990-2012 
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Figur 11.2a Figur 11.2b 
Offentlig saldo, 1990-2012 Stats- og ØMU-gæld, 1990-2012 
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Kilde:  Statistiska centralbyrån og Finansdepartementet (2010 års ekonomiska vårproposition fremlagt april 2010). 
 
Saneringsprogrammets besparelser var forholdsvis bredt sammensat i form af redu-
cerede udgifter til statsligt forbrug, investeringer, subsidier og ikke mindst overfør-
selsindkomster. Saneringsprogrammet indebar således blandt andet lavere niveauer 
for arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, førtidspension, alderspension, børnebi-
drag mv. På indtægtssiden var de øgede skatter også bredt funderet blandt andet i 
form af indkomstskatter (herunder højere kapitalbeskatning), arbejdsmarkedsbidrag 
(såkaldte ”almene egenafgifter”), formueskat, ejendomsskat og en lang række forskel-
lige afgifter.  
 
De finanspolitiske stramninger bidrog væsentligt til den markante forbedring af de 
offentlige finanser, som fandt sted henover midten af 1990’erne.1 I 1998 var der så-
ledes igen overskud på den offentlige saldo, jf. figur 11.2a. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Ud over konsolideringen af de offentlige finanser via budgetsaneringsprogrammet blev der gennemført en række 
ændringer på det pengepolitiske område: Valutakursen blev gjort flydende i november 1992 efter massive spekulative 
angreb mod den svenske krone, den svenske nationalbank – Riksbanken – fik øget selvstændighed, og der blev ind-
ført mål for inflationen. 
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Den voldsomme økonomiske og statsfinansielle krise i Sverige i begyndelsen af 
1990’erne var i vidt omfang en konsekvens af indenlandske forhold. De institutionel-
le rammer for arbejdet med statsbudgettet blev anset for at være et af de grundlæg-
gende problemer i den forbindelse, idet budgetprocessen var skruet sådan sammen, 
at det var svært at modstå pres for stigende udgifter. Derfor blev en række afgørende 
ændringer besluttet i midten af 1990’erne for at stramme op på processen omkring 
det svenske statsbudget: 
 
• Valgperioden blev forlænget fra 3 til 4 år. Det skulle styrke regeringens muligheder 

for mere langsigtet planlægning. Ændringen trådte i kraft efter riksdagsvalget i ef-
teråret 1994. Der kan ikke holdes valg uden for den fastlagte valgcyklus i Sverige. 

• Finansårets placering blev ændret fra perioden juli-juni til kalenderåret med start i 
1997. Dermed ændredes det svenske parlaments – Riksdagens – arbejdsrytme. 
Riksdagens åbning blev flyttet til september (var tidligere i januar), og regerin-
gens forslag til statsbudget (budgetpropositionen) skulle fremlægges umiddelbart 
efter åbningen. Budgetproposition skulle i øvrigt være endelig i den forstand, at 
yderligere regeringsforslag ikke kunne fremsættes i løbet af efteråret. Disse for-
andringer trådte i kraft i 1996. 

• Der blev indført en vårproposition, som indeholder de overordnede sigtepunkter 
for finans- og udgiftspolitikken og fremlægges i midten af april. 

• Statens udgifter blev opdelt i 27 udgiftsområder og forslaget til statsbudgettet skul-
le udarbejdes og behandles i overensstemmelse med en såkaldt rammebeslut-
ningsmodel. Rammebeslutningsmodellen indebærer, at Riksdagen først tager stil-
ling til rammerne for de samlede statslige udgifter, herunder bestemmer et fler-
årigt udgiftsloft, og dernæst træffer beslutninger om de konkrete bevillinger. Ram-
mebeslutningsmodellen blev taget i anvendelse første gang i efteråret 1996 i for-
bindelse med statsbudgettet for 1997. 

• En budgetlov for statsbudgettet blev vedtaget i 1996. Budgetloven regulerer rege-
ringens rettigheder og pligter på det statsfinansielle område. Blandt formålene 
med budgetloven var at skabe en mere overskuelig budgetproces og styrke bud-
getdisciplinen. Budgetloven indeholder tillige bestemmelser om udgiftsloftet. 

 
Det overordnede mål med reformen af budgetprocessen var – ud over at håndtere 
den daværende statsfinansielle krise – primært at reducere risikoen for, at en lignende 
situation kunne opstå i fremtiden. 
 
Den nye budgetproces tog endvidere afsæt i klare budgetpolitiske mål. I starten blev 
målene udtrykt i form af udviklingen i statsgælden, men efter et par år ændredes fo-
kus til mål for den offentlige saldo. Udgiftsloftet ses i den sammenhæng som et vig-
tigt instrument til opfylde de budgetpolitiske mål. 
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11.2 Nuværende rammer for finans- og udgiftspolitikken 
I dag består rammebetingelserne for finans- og udgiftspolitikken i Sverige af tre 
mål/krav: 
 
• Mål for overskuddet på de samlede offentlige finanser. 
• Udgiftsloft for de statslige udgifter i de kommende tre år. 
• Krav til kommuner og landsting (regioner) om ”god økonomisk husholdning” 

og balancerede budgetter. 
 
Formålet med rammebetingelserne er, at de i fællesskab skal bidrage til en holdbar 
udvikling i offentlige finanser på længere sigt. Rammebetingelserne skal samtidig for-
hindre, at den førte politik bidrager til at forstærke udsvingene i konjunkturerne. 
 
I den optik minder det svenske finans- og udgiftspolitiske set up ganske meget om det 
danske, der er beskrevet i boks 11.1. 
 
I de følgende afsnit gennemgås de tre opstillede rammebetingelser for finans- og ud-
giftspolitikken i Sverige med særlig fokus på udgiftsloftet som et instrument til ud-
giftsstyring. 
 
 
11.3 Mål for de samlede offentlige finanser  
De offentlige finanser i Sverige er forbedret markant henover de seneste 20 år. Un-
derskuddet på godt 11 pct. af BNP i 1993 blev som nævnt vendt til et overskud på 
1,2 pct. af BNP i 1998. Efter et par år med underskud i begyndelsen af 2000’erne – i 
forbindelse med den daværende internationale økonomiske afmatning – er der igen 
opnået mærkbare overskud i perioden 2005-2008, jf. figur 11.2a.  
 
I kølvandet på den globale finanskrise er der godt nok igen udsigt til offentlige un-
derskud, men aktuelt forventer den svenske regering ikke, at der vil ske nogen over-
skridelse af EU's konvergenskriterium, som tilsiger, at underskuddet på de offentlige 
finanser ikke må overstige 3 pct. af BNP. 
 
Det centrale mål for finanspolitikken i Sverige er, at det offentlige overskud skal ud-
gøre 1 pct. af BNP i gennemsnit over en konjunkturcykel.2 Målet om overskud – og 
ikke blot balance – på de offentlige finanser skal både ses i lyset af behovet for, at der 
er en buffer i form af offentlig opsparing, hvis konjunkturerne er for nedadgående, 
og i lyset af de demografiske udfordringer på lidt længere sigt. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Målet for de offentlige overskud blev oprindeligt fastsat til 2 pct. af BNP over en konjunkturcykel. Som følge af en 
ændret afgrænsning af den offentlige sektor blev overskudsmålet af tekniske årsager reduceret til 1 pct. af BNP – det 
skete i 2007. Den ændrede afgrænsning af den offentlige sektor indebar, at den svenske ATP-ordning – i øvrigt på 
lige fod med den danske – rent nationalregnskabsmæssigt blev flyttet fra den offentlige til den private sektor. 
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Boks 11.1 
De makroøkonomiske rammer og mål for finans- og udgiftspolitikken i Danmark 

 
I Danmark er der en forholdsvis lang tradition for at have flerårigt perspektiv på de makroøkonomiske 
rammer for finans- og udgiftspolitikken. Allerede i 1980’erne og videre op igennem 1990’erne blev 
der udarbejdet såkaldt mellemfristede makroøkonomiske fremskrivninger for den danske økonomi. 
Fremskrivningerne har i vidt omfang været rygraden i de Finansredegørelser, som Finansministeriet 
har offentliggjort de seneste 20-25 år. 
 
Det politiske commitment bag fremskrivningerne er vokset gennem tiderne og tog især fart omkring 
den såkaldte 2005-plan, der blev lagt frem i april 1997. Blandt målene i den oprindelige 2005-plan var 
således, at den offentlige gæld (målt ved ØMU-gælden) skulle reduceres markant frem mod 2005, 
hvor den måtte udgøre ca. 40 pct. af BNP. Desuden indeholdt 2005-planen en målsætning om, at der 
skulle skabes 240.000 ekstra private og offentlige arbejdspladser frem til 2005, hvilket skulle mulig-
gøre et fald i antallet af 18-65 årige på overførsler på mere end 150.000, jf. Danmark 2005, april 1997. 
 
Den mellemfristede 2005-strategi blev videreført i 2010-planen, jf. En holdbar fremtid – Danmark 
2010, januar 2001. I forbindelse med 2010-planen blev målsætningerne for de offentlige finanser og 
kravene til fremgang i beskæftigelsen specificeret yderligere. Der blev opstillet et målinterval, der 
tilsagde strukturelle offentlige overskud på ½-1½ pct. af BNP frem mod 2010, og samtidig var sigte-
punktet en halvering af ØMU-gældens andel af BNP fra 2000 til 2010. I den oprindelige 2010-plan 
blev det endvidere forudsat, at realvæksten i det samlede offentlige forbrug kunne udgøre 1 pct. om 
året (i gennemsnit) i perioden 2002-2005 og ½ pct. om året i 2006-2010.  Hertil kom et krav om at 
forøge beskæftigelsen med 100.000 personer fra 2000 til 2010. Ved sin tiltræden i november 2001 
tilsluttede den nuværende regering sig de overordnede mål og rammer i 2010-planen. 
 
Rammebetingelserne for den økonomiske politik blev herefter fornyet i forbindelse med lanceringen 
af den såkaldte 2015-plan, jf. Mod nye mål – Danmark 2015, august 2007. Her blev en holdbar udvik-
ling i de offentlige finanser på længere sigt cementeret som en central krumtap i den finans- og ud-
giftspolitiske strategi. Blandt målene var strukturelle offentlige overskud på ¾-1¾ pct. af BNP frem til 
2010 efterfulgt af mindst balance i perioden 2011-2015. Med hensyn til de offentlige udgifter blev 
det forudsat, at det (nominelle) offentlige forbrug kunne vokse i takt med samfundsøkonomien og 
som et pejlemærke udgøre op til 26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015. Desuden blev det forud-
sat, at realvæksten i det offentlige forbrug kunne udgøre 1¾ pct. i 2008, 1 pct. om året i 2009-2012 
og ¾ pct. årligt i perioden 2013-2015. Det grundlæggende krav var, at nye initiativer skal øge den 
ustøttede beskæftigelse med yderligere 20.000 personer frem mod 2015 samtidig med, at den gen-
nemsnitlige arbejdstid ikke må falde. 
 
Blandt andet i kølvandet af den internationale finansielle og økonomiske krise samt de lempelser af 
finanspolitikken, der er gennemført for at modgå krisens negative konsekvenser for vækst og be-
skæftigelse, har det været nødvendigt at revurdere de økonomisk-politiske udfordringer, som Dan-
mark står overfor, jf. Danmark Konvergensprogram 2009, februar 2010. Revurderingen indebærer 
blandt andet, at det i konvergensprogrammet er forudsat, at det offentlige forbrug holdes i ro i peri-
oden 2011-2013. Det nuværende sigtepunkt for de offentlige finanser er, at der skal være strukturel 
balance i 2015, og det er fortsat en central målsætning at føre en stabilitetsorienteret finanspolitik 
med fokus på en holdbar udvikling i de offentlige finanser på sigt. 
 

 
Overskudsmålet er formuleret som et gennemsnit over en konjunkturcykel for at re-
ducere risikoen for, at finanspolitikken forstærker konjunkturudsvingene, og dermed 
forværrer de offentlige finansers holdbarhed.3 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Hvis overskudsmålet skulle gælde for hvert enkelt år, ville det kræve, at finanspolitikken skulle strammes i en lav-
konjunktur for at forbedre de offentlige finanser, idet de offentlige indtægter falder, og udgifterne stiger automatisk i 
forbindelse med en lavkonjunktur. Tilsvarende ville finanspolitikken skulle lempes i forbindelse med en højkonjunk-
tur. 
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Idet der ikke findes præcise opgørelser af, hvor lange konjunkturcykler er, og hvor i 
konjunkturforløbet økonomien befinder sig, er det nødvendigt at anvende indikato-
rer, når overholdelsen af målet for de offentlige overskud skal vurderes. 
 
Den svenske regering bruger tre forskellige indikatorer til at vurdere, om overskuds-
målet er opfyldt: 
 
• Den gennemsnitlige offentlige saldo siden 2000, hvor overskudsmålet blev ind-

ført. 
• Et 7-årigt centreret glidende gennemsnit for den offentlige saldo.4 
• Den strukturelle offentlige saldo, dvs. de offentlige finanser renset for konjunk-

turernes påvirkning.5 
 
I forbindelse med opgørelsen af de to førstnævnte indikatorer tages der også hensyn 
til konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser. Det skyldes, at hvis konjunk-
turerne er forholdsvis dårlige i størstedelen af den periode, som fx det centrerede 7-
årige gennemsnit beregnes ud fra, så vil den beregnede indikator give et for pessimi-
stisk billede af graden af målopfyldelse. 
 
Som udgangspunkt vurderer den svenske regering to gange om året, om finanspoli-
tikken er i overensstemmelse med overskudsmålet. Det sker i forbindelse med vår-
propostionen (medio april) og budgetpropositionen (medio/ultimo september). 
 
De tre indikatorer har i de senere år ligget på linje med eller noget over overskuds-
målet for den offentlige saldo. Både den gennemsnitlige saldo siden 2000 og det 7-
årige glidende gennemsnit ligger således på godt 1 pct. af BNP i perioden 2007-2009, 
når der tages højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser. Det 
fremgår af tabel 11.1.  
 
I samme periode udgør de beregnede strukturelle overskud i størrelsesordenen 1½-
2¼ pct. af BNP og ligger dermed et pænt stykke over overskudsmålet. På den anden 
side svækkes den strukturelle offentlige saldo mærkbart fra 2008 til 2010, hvilket 
blandt andet afspejler den lempelse af finanspolitikken, der er gennemført i Sverige i 
kølvandet på finanskrisen. Målt ved den strukturelle saldo er der således udsigt til, at 
overskudsmålet ikke vil kunne overholdes fuldt og helt i 2010 og 2011. 
 
Sidstnævnte peger isoleret set i retning af, at der vil være behov for en vis stramning 
af finanspolitikken. Med afsæt i den forholdsvis dybe lavkonjunktur og forventnin-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Udover det aktuelle år omfatter det centrerede glidende gennemsnit de tre foregående år og det tre næstkommende 
år. Gennemsnittet for 2009 er fx givet ved middelværdien af den offentlige saldo i årene 2006-2012. Valget af et syv-
årigt glidende gennemsnit betyder, at den valgte periode strækker sig over de tre prognoseår (som er sammenfalden-
de med de tre finansår, som er dækket af regeringens budgetforslag/udgiftsloft) og de tre seneste regnskabsdækkede 
år. 
5 I beregningen af den strukturelle saldo tages der højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser. Det 
svenske finansministerium tager desuden højde for visse engangsforhold og ekstraordinære indtægter fra beskatnin-
gen af kapitalgevinster i deres beregninger af den strukturelle saldo.  
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gen om ret lav kapacitetsudnyttelse de næste par år er vurderingen i Sveriges konver-
gensprogram for 2009 imidlertid, at det er vigtigt, at finanspolitikken – også ud over 
de såkaldte automatiske stabilisatorer – bidrager aktivt til at dæmpe faldet i beskæfti-
gelsen og forhindrer, at arbejdsløsheden bider sigt fast. Det konkluderes på den bag-
grund, at det er acceptabelt med en midlertidig og beskeden underskridelse af over-
skudsmålet, jf. Uppdatering av Sveriges konvergensprogram 2009, januar 2010. 
 

Tabel 11.1 
Offentlig saldo og indikatorer for overskudsmål 

 
 Pct. af 

BNP 
Faktisk 
saldo 

Gennemsnit 
siden 2000 

Do. konjun-
turrenset1) 

7-årigt 
gennemsnit 

Do. konjun-
turrenset1) 

Strukturel 
saldo 

 

 2000 3,7 3,7 2,5 - - 1,1  
 2001 1,7 2,7 2,3 - - 2,1  
 2002 -1,4 1,3 1,4 - - -0,3  
 2003 -1,2 0,7 1,0 0,9 0,9 0,1  
 2004 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 0,4  
 2005 2,0 0,9 1,1 1,1 0,9 1,1  
 2006 2,4 1,1 1,1 1,2 1,3 0,6  
 2007 3,8 1,5 1,2 1,0 1,4 1,6  
 2008 2,5 1,6 1,4 0,9 1,4 2,3  
 2009 -0,8 1,3 1,4 0,7 1,4 2,2  
 2010 -2,1 1,0 1,3 0,5 1,6 0,4  
 2011 -1,0 0,9 1,3 - - 0,7  
 2012 0,4 0,8 1,3 - - 1,5  
  

1)  Konjunkturrensningen beregnes ved at gange et skøn for BNP-gabet med en elasticitet for de konjunk-
turfølsomme offentlige budgetposter på -0,55, jf. Uppdatering av Sveriges konvergensprogram, januar 2010. 

Kilde:  Finansdepartementet (på grundlag af 2010 års ekonomiska vårproposition fremlagt april 2010). 
 

 

 
I den seneste vårproposition, som blev fremlagt medio april 2010, foreslår regeringen 
i øvrigt, at den svenske budgetlov ændres, så det bliver obligatorisk at operere med et 
(overskuds)mål for de offentlige finanser. 
 
 
11.4 Udgiftsloft for de statslige udgifter  
Et af de centrale instrumenter i forbindelse med udgiftspolitikken i Sverige er, at der 
fastsættes et treårigt loft over udgifterne på statsbudgettet. Udgiftsloftet blev indført 
med virkning i 1997 som led i den reform af budgetprocessen, der er beskrevet i af-
snit 11.2. Udgiftsloftet er med tiden blevet et økonomisk-politisk og budgetpolitisk 
instrument, der tillægges meget stor vægt i såvel den politiske som den mere brede 
offentlige debat i Sverige. 
 
Udgiftsloftet er nominelt, dvs. det angiver det maksimale beløb i kroner og øre, som 
de ”loftbegrænsede” udgifter må udgøre i et bestemt år.6 Hvis de ”loftbegrænsede” 
udgifter truer med at overstige loftet, så kræver den svenske budgetlov, at regeringen 
tager initiativ til, at en overskridelse ikke finder sted. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Der er tradition for, at udgiftsloftet opgøres i hele mia. SEK. 
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Udgiftsloftet fastsættes af Riksdagen for tre år frem i tiden. Det betyder, at da ud-
giftsloftet i efteråret 1996 blev indført med virkning for statsbudgettet for 1997, så 
dækkede loftet årene 1997-1999, dvs. det kommende finansår og de efterfølgende to 
år. I de efterfølgende år er der som udgangspunkt tilføjet et ekstra år, dvs. et nyt tred-
je år. I forbindelse med budgetforslaget for 2010 (fremsat i efteråret 2009) blev der 
således for første gang besluttet et udgiftsloft for 2012. 
 
Udgiftsloftet gælder for de statslige udgifter, og omfatter alle udgifter på statsbudget-
tet bort set fra renterne af statsgælden, idet regeringen og Riksdagen vurderes at have 
begrænsede muligheder for at påvirke renteudgifterne på kort sigt.7  
 
Det overordnede formål med udgiftsloftet er, at det skal bidrage til at 
 
• tydeliggøre behovet for, at regeringen må prioritere mellem forskellige udgifts-

krævende områder og initiativer.  
• midlertidigt høje offentlige indtægter ikke anvendes til at finansiere permanente 

løft i de offentlige udgifter.  
 
Via en bedre kontrol med udviklingen i de statslige udgifter skal udgiftsloftet således 
være med til at skabe forudsætningerne for at nå overskudsmålet og sikre langsigtet 
holdbarhed i finanspolitikken. 
 
Udgiftsloftet fastsættes med afsæt i regeringens budgetforslag, den såkaldte budget-
proposition, der præsenteres hvert år i september. Det betyder, at hvert efterår – 
umiddelbart før det kommende budgetår starter – beslutter Riksdagen, hvor store de 
”loftbegrænsede” udgifter må blive om tre år. Desuden besluttes, hvorledes ressour-
cerne/bevillingerne skal fordeles mere detaljeret i det kommende finansår, jf. boks 
11.2 om budgetprocessen i Sverige. 
 
Når et udgiftsloft først er besluttet, skal det under normale omstændigheder ikke 
ændres. Riksdagen kan dog til enhver tid tage et tidligere besluttet udgiftsloft op til 
revurdering. Et regeringsskifte kan også indebære, at den nye regering foreslår et an-
det udgiftsloft end den tidligere regering. Da den nuværende regering tiltrådte efter 
valget i efteråret 2006, valgte den fx at reducere udgiftsloftet for 2007 med 11 mia. 
SEK (svarende til 0,4 pct. af BNP), og året efter blev det tidligere besluttede udgifts-
loft for 2008 reduceret med 14 mia. SEK (svarende til 0,4 pct. af BNP). 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 En vis del af den kommunale sektors udgifter indgår via det statslige bloktilskud (kaldet statsbidrag i Sverige) til 
kommuner og landsting. Pensionsudgifter er inkluderet i udgiftsloftet, selv om det såkaldte alderspensionssystem 
ikke er en integreret del af det svenske statsbudget. 
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Boks 11.2 
Den statslige budgetproces i Sverige 

 
I Sverige er der to budgetforslag i forbindelse med den statslige budgetlægning. Om foråret frem-
lægges en såkaldt vårproposition, mens selve finanslovforslaget (budgetpropositionen) præsenteres 
af regeringen i efteråret – nærmere bestemt i september). 
 
Vårpropositionen indeholder regeringens forslag til de overordnede sigtepunkter for finans- og ud-
giftspolitikken de kommende år og på længere sigt. 
 
I forbindelse med budgetpropostionen udarbejdes mere konkrete forslag til statsbudgettet for det 
kommende år – herunder detaljerede forslag til, hvordan statens udgifter skal fordeles på de 27 ud-
giftsområder, som det svenske statsbudget er opbygget af på udgiftssiden.  
 
Årets gang i budgetarbejdet i Sverige ser således ud: 
 
December/januar: Arbejdet med statsbudgettet påbegyndes i december, dvs. allerede i slutningen 
af 2009 blev arbejdet med budgetforslaget for 2011 påbegyndt. Finansministeriet udarbejder en kon-
junkturprognose i december, og med afsæt heri lægger regeringen de overordnede spor for arbejdet 
med vårpropositionen.  
 
Februar/marts: I begyndelsen af februar modtager og gennemgår Finansministeriet ressortministe-
riernes prognoser for deres respektive udgiftsområder og bevillinger for de tre kommende år. De for-
skellige statslige myndigheder færdiggør ”årsopgørelser” for det forrige finansår, som indeholder 
information om både økonomi og en redegørelse for, i hvilket omfang den pågældende myndighed 
har nået de mål, som regeringen har opstillet for dens virksomhed/aktiviteter.  Primo marts afleverer 
de forskellige statslige myndigheder deres budgetbidrag for de kommende tre år – herunder bereg-
ninger af udgifter og forslag til finansiering. I slutningen af marts offentliggør Rigsrevision en revisi-
onsrapport med afsæt i de nævnte ”årsopgørelser”. Rapporten indeholder også en revision af effekti-
viteten i de statslige myndigheder. 
 
April/maj: Regeringen præsenterer sin vårproposition med sigtepunkter for den økonomiske politik 
og udgiftspolitikken for de kommende år. Desuden fremlægger regeringen et tillægsbudget, der in-
deholder forslag til ændrede bevillinger for indeværende år. Medio april offentliggøres stats-
regnskabet for det forrige finansår, som efterfølgende analyseres af Rigsrevisonen. Rammefastsæt-
telsen påbegyndes, idet ministeriernes departementer afleverer forslag til, hvordan udgifterne skal 
fordeles inden for de foreløbige rammer, der indgår i vårpropositionen. Forslagene kan indeholde 
reformønsker, der isoleret set medfører merudgifter. I så fald skal departementerne selv foreslå, 
hvordan de øgede udgifter skal finansieres fx ved reduktion af udgifter på andre områder. I maj fore-
tager Finansministeriet en ny vurdering af den makroøkonomiske udvikling, som kan indebære at 
dele af budgettet må justeres.  
 
Juni/juli/august: Riksdagen vedtager tillægsbudgettet for indeværende år. I løbet af juni afsluttes 
Riksdagens behandling af statsregnskabet og Rigsrevisionens beretning herom. Finansministeriet 
forhandler i august med de øvrige ministerier/departementer om detaljerne i budgetpropositionen. 
 
September: Senest den 20. september præsenterer regeringen budgetpropositionen. I forbindelse 
med valgår kan budgetpropositionen dog fremlægges lidt senere. Budgetpropositionen indeholder 
forslag til det statslige udgiftsloft for de kommende finansår – herunder især for det nye år tre (i bud-
getpropositionen for 2010 var det således loftet for 2012, der var i fokus). Desuden indeholder bud-
getpropositionen forslag til fordelingen af statens midler på statsbudgettets 27 forskellige udgifts-
områder, som dækker over godt 500 bevillinger i alt.  
 
I løbet af efteråret kan regeringen som udgangspunkt ikke udarbejde forslag, som øger eller reduce-
rer statens udgifter og indtægter. Det afviger mærkbart fra den danske tradition med politiske for-
handlinger om finansloven i efteråret og heraf afledte ændringsforslag.  I Sverige finder forhandlin-
gerne om statsbudgettet dermed reelt sted forud for præsentationen af budgetpropositionen. 
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Boks 11.2 (fortsat) 
Den statslige budgetproces i Sverige 

 
Oktober/november: Riksdagen behandler budgetpropositionen, og oppositionen fremlægger for-
skellige alternativer/ændringsforslag til regeringens budgetforslag. I november vedtager Riksdagen 
udgiftsloftet for de kommende år, dvs. reelt for det kommende år tre. Dernæst fastsættes rammerne 
for hver enkelt udgiftsområde, og der træffes beslutninger om skatter og øvrige statslige indtægter. 
  
December: Medio december vedtager Riksdagen statsbudgettet og de konkrete bevillinger. Reelt er 
det udelukkende bevillingerne for det kommende finansår, der er bindende. Regeringen træffer ef-
terfølgende beslutning om mål og ressourcer for hver enkelt statslig myndighed via såkaldte ”regle-
ringsbrev”, der blandt andet indeholder mål- og resultatkrav. I Finansministeriet påbegyndes arbej-
det med det næste budgetforslag. 
 

 
Der vil altid være usikkerhed forbundet med udviklingen i de ”loftbegrænsede” ud-
gifter, og usikkerheden er voksende over tid. Usikkerheden er med andre ord nor-
malt mærkbart større i det tredje år end i det kommende finansår. Derfor er der be-
hov for en buffer mellem det skønnede niveau for de ”loftbegrænsede” udgifter og 
selve udgiftsloftet. Denne buffer kaldes i det svenske system for budgetteringsmarginalen 
og har været en del af systemet med udgiftsloftet, lige siden dette blev indført, jf. ne-
denfor. 
 
Der har gennem tiderne været en del diskussion omkring størrelsen af budgette-
ringsmarginalen.8 Med afsæt i de erfaringer, som er gjort siden 1997, anvender den 
nuværende regering sig af en tommelfingerregel, der tilsiger, at budgetteringsmargi-
nalen bør udgøre mindst 1 pct. af de ”loftbegrænsede” udgifter i indeværende år, 1½ 
pct. i det kommende finansår, 2 pct. i det derpå følgende år og 3 pct. i det tredje år. 
 
I forbindelse med budgetpropositionen for 2010 udgjorde budgetteringsmarginalen 
17 mia. SEK i 2010 stigende til 49 mia. SEK i 2012, jf. tabel 11.2. Dermed øges bud-
getteringsmarginalens andel af de ”loftbegrænsede” udgifter fra 1,7 pct. i 2010 til 4,8 
pct. i 2012, dvs. budgetteringsmarginalerne er noget større, end tommelfingerreglen 
tilsiger.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Budgetteringsmarginalens størrelse skal blandt andet sikre, at ændringer i udgifterne som følge af normale konjunk-
turudsving – fx i antallet af ledige eller priser og lønninger – kan rummes inden for udgiftsloftet, uden at diskretionæ-
re besparelsestiltag behøver at gennemføres. Dvs. de såkaldte automatiske stabilisatorer – fx i form af merudgifter til 
arbejdsløshedsdagpenge – bør under normale omstændigheder have mulighed for at virke frit. 
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Tabel 11.2 
Udgiftsloft og budgetteringsmarginal, 2009-2012 

 
 Mia. SEK 2009 2010 2011 2012  

 Udgiftsloft 989 1.024 1.054 1.074  
 Udgiftsloft (pct. af BNP) 32,2 33,0 32,8 31,9  
 Loftbegrænsede udgifter 975 1.007 1.017 1.025  
 Loftbegrænsede udgifter (pct. af BNP) 31,8 32,4 31,6 30,5  
 Budgetteringsmarginal 14 17 37 49  
 Budgetteringsmarginal (andel i pct. af loftbegrænsede udgifter)  1,4 1,7 3,6 4,8  
  

Kilde:  Sverige konvergensprogram for 2009 (på grundlag af Budgetpropositionen för 2010). 
 

 

 
 
11.5 Fordele og ulemper ved udgiftsloftet 
Det svenske udgiftsloft har været en succes i den forstand, at loftet er blevet over-
holdt hvert eneste år siden dets indførelse i 1997, jf. figur 11.3a. Det skal blandt andet 
ses i lyset af, at regeringen ifølge den svenske budgetlov skal reagere, hvis der er ud-
sigt til, at et besluttet udgiftsloft er på vej til at blive overskredet.  
 

Figur 11.3a Figur 11.3b 
Udgiftsloft og faktisk udgifter, 1997-2012 Udgifts- og indtægtstryk, 1990-2012 
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Kilde:  Statistiska centralbyrån og Finansdepartementet (2010 års ekonomiska vårproposition fremlagt april 2010). 
 
I perioden 1998-2005 er udgiftsloftet blevet overholdt med en forholdsvis snæver 
margin, jf. figur 11.3a. Det hænger i et vist omfang sammen med en tendens til, at 
budgetteringsmarginalerne i denne periode blev brugt til udgiftskrævende tiltag. Den 
oprindelige intention med budgetteringsmarginalen – at den skulle ses som en usik-
kerhedsbuffer – blev således til en vis grad revideret. 
 
Der er eksempler på, at der er gennemført besparelser – fx i form af rammebeskæ-
ringer eller forbrugsbegrænsninger i et givet år – for at overholde udgiftsloftet. Men 
der er også eksempler på, at der er truffet beslutninger om at udskyde specifikke be-
talinger til det næstkommende år – fx er betaling af EU-bidrag blevet udskudt hen-
over et årsskifte, hvilket betød at Sverige blev pålagt en strafafgift. Denne form for 
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håndtering af overholdelse af udgiftsloftet kan betyde, at de underliggende udgiftspo-
litiske udfordringer skubbes fra et år og til det næste.  
 
Det er også sket, at udgifter er blevet opført som negative indtægter på statsbudget-
tet. I 2002 blev der således indført et beskæftigelsestilskud for kommunerne, som 
teknisk blev gennemført ved at kreditere kommunernes såkaldte skattekonto, hvilket 
i Danmark ville svare til at øge statens afregning af indkomstskat til kommunerne. På 
den måde blev udgifterne til beskæftigelsestilskuddet opført på statsbudgettets ind-
tægtsside, uden at udgiftsloftet blev reduceret tilsvarende. 
 
Den gængse opfattelse i Sverige er, at udgiftsloftet generelt set har bidraget til at re-
ducere de offentlige udgifters andel af BNP – det såkaldte udgiftstryk – siden indfø-
relsen i 1997, jf. figur 11.3b.9 I den optik har udgiftsloftet understøttet målet om over-
skud på de offentlige finanser.  
 
Der foreligger ikke konkrete undersøgelser og analyser, der har forsøgt at kvantifice-
re, hvor stor en del af faldet i udgiftstrykket, som kan henføres til udgiftsloftet. Det 
ligger dog fast, at en vis del af faldet i udgiftstrykket hænger sammen med den for-
holdsvis gunstige udvikling i konjunkturerne i perioden 1997-2007, der har bidraget 
til, at indkomstoverførsler og renteudgifter (som andel af BNP) er reduceret mærk-
bart, jf. figur 11.4a og 11.4b. 
    

Figur 11.4a Figur 11.4b 
Udgiftstryk fordelt på udgiftstyper,  
1990-2012 

Bruttoledighed og relaterede udgifter, 
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Anm.: Figur 11.4b: Bruttoledigheden er opgjort som summen af ”åben” arbejdsløshed og personer i arbejdsmar-

kedspolitiske foranstaltninger (aktivering). Arbejdsløshedsrelaterede udgifter er givet ved udgifter til 
arbejdsløshedsdagpenge og aktivering.   

Kilde:  Statistiska centralbyrån og Finansdepartementet (2010 års ekonomiska vårproposition fremlagt april 2010). 
 
En umiddelbar fordel ved at operere med et mål for udgifterne på statsbudgettet er, 
at den overordnede, konkrete styring af statens udgifter tager udgangspunkt i ram-
mer og bevillinger, der er opgjort efter de samme principper som selve målet. Samti-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Det såkaldte Finanspolitiske Råd giver udtryk for, at de deler denne opfattelse, jf. Svensk Finanspolitik – Finanspoli-
tiska rådets rapport 2008, maj 2008. 
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dig er der en ret direkte og entydig sammenhæng mellem de beløb, der indgår i den 
politiske beslutningsproces fx i forbindelse med forhandlinger om statsbudgettet, og 
det udgiftsmål, der sigtes efter at opfylde. 
 
Herudover indeholder et statsligt udgiftsloft den fordel, at der reelt er mulighed for 
at overvåge den faktiske udgiftsudvikling i løbet af et igangværende finansår. Det 
kræver i princippet blot et tilstrækkeligt veludbygget budgetopfølgningssystem. Her-
ved er der mulighed for at træffe beslutninger i løbet af et givet år, der kan bidrage 
til, at udgiftsloftet rent faktisk overholdes. 
 
Det kan eventuelt ses som en svaghed, at loftet kun vedrører statens udgifter og 
dermed ikke kommunernes og landstingenes udgifter. På den anden side vil det for-
mentlig være en ret stor udfordring at etablere et velfungerende budgetopfølgnings-
system, der dækker hele den offentlige sektor. 
 
I Danmark har fokus som nævnt været rettet mod at opstille mål for væksten i det 
samlede offentlige forbrug. Det offentlige forbrug er en størrelse, som opgøres af 
Danmarks Statistik efter nationalregnskabets principper. Opgørelsesmetoden for det 
offentlige forbrug afviger fra de opgørelser, der anvendes for budgetter og bevillinger 
i staten, regionerne og kommuner. Derfor er der ikke en helt entydig sammenhæng 
mellem den måde, som udgiftsmålet er opgjort på, og den måde, som budgetter og 
bevillinger, som er udgangspunktet for de politiske udgiftsbeslutninger, er opgjort på.  
 
Der gælder i øvrigt, at målt i faste priser er det offentlige forbrug vokset noget mere i 
Danmark end i Sverige siden 2001, jf. figur 11.5.  
 

Figur 11.5 
Offentlig forbrugsvækst i Sverige og Danmark, 2001-2009 
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Kilde:  Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån. 
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I Danmark har realvæksten i gennemsnit udgjort 1¾ pct. om året frem til 2009, mens 
forbruget er vokset med godt 1 pct. årligt i Sverige i den samme årrække. Forskellen 
er knap så tydelig, når der fokuseres på forbrugsudviklingen målt i løbende priser. I 
Danmark har den nominelle vækst siden 2001 således udgjort godt 4½ pct. om året i 
gennemsnit, mens det svenske offentlige forbrug på tilsvarende vis er vokset 4¼ pct. 
årligt. 
 
Det svenske udgiftsloft omfatter som nævnt stort set alle udgiftstyper – herunder 
udgifter til drift af statslige myndigheder og institutioner, overførselsindkomster, er-
hvervstilskud, bloktilskud, ulandsbistand, EU-bidrag og investeringsudgifter mv. Det 
kan have den fordel, at alle typer af udgifter tillægges samme valør i forbindelse med 
prioriteringsprocessen. Hvis udgiftsmålet fx i stedet kun omfatter udgifter til drift af 
offentlige myndigheder og institutioner, kan der være en tendens til at lægge større 
vægt på styringen af driftsudgifterne end de andre udgiftstyper.  
 
Det bredt sammensatte udgiftsloft indebærer imidlertid også, at det indeholder ud-
giftstyper, der styres på vidt forskellig vis. Loftet inkluderer således blandt andet me-
get konjunkturfølsomme poster i form af fx arbejdsløshedsdagpenge. Dette kan i 
særlige situationer, hvor ledigheden enten stiger eller falder uventet meget, indebære 
nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til den diskretionære del af finanspolitikken. 
Det er blandt andet baggrunden for, at man under udgiftsloftet – udover de budget-
terede udgifter – har en budgetteringsmarginal, der kan fungere som en buffer for 
eventuelle stigninger i de konjunkturfølsomme udgiftsposter. 
 
Et eksempel på det uhensigtsmæssige i at inkludere konjunkturfølsomme udgiftspo-
ster i udgiftsloftet kunne være den voldsomme (og uventede) stigning i ledigheden i 
kølvandet på finanskrisen og den efterfølgende realøkonomiske nedtur. Her ville de 
mærkbart øgede udgifter til dagpenge og arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger 
(aktivering mv.) fx kunne have bidraget til et markant pres på udgiftsloftet for 2010, 
der blev fastsat i efteråret 2007 (budgetpropositionen for 2008), dvs. på et tidspunkt, 
hvor finanskrisen og dens omfang var fuldstændig ukendt. 
 
Hvis de konjunkturfølsomme merudgifter lægger beslag på hele budgetteringsmargi-
nalen eller eventuelt ligefrem overstiger denne buffer, så vil der umiddelbart være et 
behov for at gennemføre besparelser på de øvrige ”loftbegrænsede” udgifter. Der-
med vil mulighederne for at føre kontracyklisk (diskretionær) finanspolitik blive be-
grænset. På samme måde vil et markant (midlertidigt) fald i ledigheden kunne foran-
ledige, at (permanent) udgiftskrævende reformer kunne blive gennemført på et tids-
punkt, hvor samfundsøkonomien i forvejen er oppe i høje omdrejninger. 
 
Det skal dog holdes for øje, at under en lavkonjunktur med høj ledighed – og der-
med store udgifter til dagpenge, aktivering mv. – vil der være en tendens til lavere 
pris- og lønstigninger, som umiddelbart vil have en afdæmpende virkning på de stats-
lige udgifter. Det mindsker de statslige udgifters konjunkturfølsomhed, når disse op-
gøres nominelt. 
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Der er gennem tiderne blevet fremført nogen kritik af udgiftsloftet. Kritikken er 
blandt andet fremført af Sveriges Rigsrevision og det såkaldte Finanspolitiske Råd.10 
Kritikpunkterne omfatter følgende forhold: 
 
• Kortere tidshorisont end de tre år, der var den oprindelige intention. 
• Hvordan niveauet for udgiftsloftet fastsættes. 
• Anvendelsen af budgetteringsmarginalen. 
• Omgåelse af udgiftsloftet. 
 
Kritikpunkterne gennemgås mere detaljeret i det følgende.  
 
Den treårige tidshorisont 
Den oprindelige intention var, at udgiftsloftet skulle gælde for de kommende tre år. I 
begyndelsen af 2000’erne foreslog regeringen imidlertid kun udgiftslofter for et eller 
to år frem i tiden. Det afkortede tidsperspektiv indebar en svækkelse af den reforme-
rede budgetproces.  
 
Den nuværende regering har imidlertid strammet op på denne praksis. Budgetpropo-
sitionerne for årene 2008-2010 indeholder alle konkrete forslag til treårige udgiftslof-
ter. Og i forbindelse med budgetpropositionen for 2010 foreslog den nuværende re-
gering endog, at udgiftsloftet skal være obligatorisk. Forslaget er efterfølgende vedta-
get, dvs. fra og med 1. januar 2010 er det obligatorisk ifølge den svenske budgetlov, 
at der skal fastlægges treårige udgiftslofter på statsbudgettet.  
 
Hvordan fastsættes udgiftsloftet? 
Begrundelserne for udgiftsloftets konkrete størrelse har typisk været generelle og 
uden offentliggørelse af de bagvedliggende forudsætninger, vurderinger og beregnin-
ger. Af vårpropositionen fra april 2009 fremgår det fx, at ”regeringens vurdering af 
udgiftsloftet for 2012 tager udgangspunkt i en samlet vurdering af de finanspolitiske 
regelsæt og prognosen for de offentlige finanser. Udgiftsloftet skal fastsættes på et 
niveau, som er foreneligt med overskudsmålet og en langsigtet holdbar finanspolitik. 
Regeringen er desuden af den opfattelse, at udgiftsloftet trendmæssigt skal falde 
svagt som andel af BNP, og at budgetteringsmarginalerne skal være tilstrækkeligt sto-
re til at kunne dække usikkerhed omkring udgiftsudviklingen på tre års sigt”.11 
 
Det Finanspolitiske Råd anbefaler en tydeligere redegørelse for, hvorledes udgiftslof-
tet fastlægges. Rådet foreslår, at redegørelsen kan tage udgangspunkt i en velspecifi-
ceret mellem- og langfristet strategi for de offentlige indtægter og udgifter.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Det Finanspolitiska rådet blev nedsat i august 2007. Rådets opgave er at analysere regeringens finanspolitik. I en årlig 
rapport, der offentliggøres i maj, følger rådet op på finanspolitikkens indretning i forhold til at nå de opstillede mål 
for de offentlige finanser og udgiftsloftet. Rådet består af 7 medlemmer, hvor flertallet udgøres af personer fra den 
akademiske verden. Rådets første rapport fra 2008 indeholder en forholdsvis detaljeret gennemgang af diverse kritik-
punkter vedr. udgiftsloftet, jf. Svensk Finanspolitik – Finanspolitiska rådets rapport 2008, maj 2008. 
11 Egen oversættelse. 
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De danske makroøkonomiske planer er eksempler på, hvordan de overordnede 
rammer for finans- og udgiftspolitikken kan opstilles, jf. boks 11.1. Fx indeholder den 
oprindelige 2015-plan de overordnede økonomisk-politiske prioriteringer blandt an-
det i form af skattestop, mål for den offentlige forbrugsvækst og krav til udviklingen 
i arbejdsstyrken. 
 
Budgetteringsmarginalen 
Budgetteringsmarginalen er forskellen mellem udgiftsloftet og de budgetterede ”loft-
begrænsede” udgifter. Den er en slags buffer, der muliggør, at merudgifter ud over 
det budgetterede ikke nødvendigvis indebærer, at udgiftsloftet overskrides. Det op-
rindelige motiv for at have en budgetteringsmarginal var, at såvel den fremadrettede 
makroøkonomiske udvikling – herunder fx udviklingen i ledigheden – som de øko-
nomiske konsekvenser af tidligere trufne beslutninger kan afvige fra det forudsatte 
set over den treårige periode.  
 
I realiteten er budgetteringsmarginalen imidlertid i visse tilfælde blevet brugt til at 
dække ufinansierede udgiftskrævende initiativer. Det har reduceret bufferen til hånd-
tering af usikkerhed omkring konjunkturudviklingen. Der er således eksempler på, at 
store dele af budgetteringsmarginalen har været brugt et godt stykke tid før et givet 
år har været omme. 
 
Aktuelt er det den gængse opfattelse i Sverige, at budgetteringsmarginalen både skal 
kunne håndtere den usikkerhed, der gælder for enhver udgiftsprognose, og inkludere 
et vist råderum til udgiftskrævende tiltag. 
 
Det Finanspolitiske Råd har foreslået, at der opereres med to særskilte budgette-
ringsmarginaler: En konjunkturmarginal – som udelukkende vedrører konjunkturaf-
hængige udgifter – og en reformmarginal rettet mod øvrige uforudsete udgifter samt 
udgiftskrævende reformtiltag. En sådan todeling rejser imidlertid en række spørgsmål 
– herunder blandt andet hvordan man skal klassificere givne merudgifter, fordi det 
ikke altid vil være lige åbenlyst om disse skyldes ændrede konjunkturer eller andre 
forhold.  
 
Omgåelse af udgiftsloftet 
Der har siden udgiftsloftets introduktion været visse eksempler på, at loftet er blevet 
omgået. Fx er tilskud i visse situationer givet i form af såkaldte skatteudgifter, dvs. 
som fravigelse af standardsatserne for diverse skatter og afgifter, så initiativet i stedet 
for at belaste statens udgifter reducerer det statslige indtægtsbudget. Der er også ek-
sempler på, at infrastrukturinvesteringer er blevet finansieret via lån i det såkaldte 
Riksgældskontor, som betyder, at udgifterne spredes over et større antal år, end hvis 
investeringen var blevet finansieret direkte via statsbudgettet. 
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11.6 Krav til kommuner og landsting  
De svenske kommuner og landsting (der minder om regionerne i Danmark) er ikke 
pålagt eksplicitte udgiftsmålsætninger. Den samlede kommunale sektors rolle i for-
bindelse med rammerne for finans- og udgiftspolitikken er i den optik af mere indi-
rekte karakter. 
 
Siden 1992 har der været et krav om, at kommuner og landsting skal have såkaldt 
”god økonomisk husholdning”. Det betyder som udgangspunkt, at driftsoverskuddet 
i kommuner og landsting bør være positivt set over en længere periode. Det er dog 
op til de enkelte kommuner og landsting at fastlægge konkrete finansielle mål, som 
de finder nødvendige for at tilfredsstille kravet om ”god økonomisk husholdning”. 
 
Der findes således ikke en eksakt definition af ”god økonomisk husholdning”, men 
det anses fx ikke at være ”god økonomisk husholdning” at finansiere løbende drifts-
udgifter med opsparede midler eller lån. Mange kommuner og landsting har som 
mål, at driftsoverskuddet skal udgøre 2 pct. af summen af skatteindtægter og det 
statslige bloktilskud.  
 
Som en konsekvens af de økonomiske problemer kommuner og landsting havde i 
løbet af 1990’erne, blev der i år 2000 indført et yderligere krav om balancerede bud-
getter. Balancekravet gælder for hver enkelt kommune og landsting, som derfor ikke 
må vedtage et budget, hvor omkostningerne overstiger indtægterne. Hvis regnska-
berne alligevel udviser underskud, skal dette kompenseres via modsvarende overskud 
inden for de næstkommende tre år. 
 
Samlet set kan kravet om balancerede budgetter ses som et minimumskrav til kom-
munerne, mens kravet om ”god økonomisk husholdning” forudsætter driftsoverskud 
set over en længere tidsperiode. 
 
Ud over disse krav indgår den kommunale sektors økonomi også i overskudsmålet 
for de samlede offentlige finanser.  
 
I 2000’erne er det samlede driftsresultat for den kommunale sektor forbedret mærk-
bart fra et underskud (før ekstraordinære poster) på ca. 7 mia. SEK i 2002 (0,3 pct. af 
BNP) til et overskud på ca. 14 mia. SEK i 2007 (0,5 pct. af BNP). Det skyldtes kon-
junkturfremgangen i svensk økonomi i denne periode, hvor beskæftigelsen – herun-
der antallet af udførte arbejdstimer – steg mærkbart, og der var en pæn vækst i det 
kommunale skattegrundlag. Forbedringen af driftsresultatet fandt sted samtidig med, 
at den kommunale sektors forbrug blev forøget. 
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De seneste års konjunkturtilbageslag har også sat et vist præg på den kommunale 
sektors økonomi. Den kommunale sektors saldo – opgjort på nationalregnskabsform 
– er således vendt fra et overskud på ca. 0,3 pct. af BNP i 2007 til et underskud på 
0,1 pct. af BNP i 2009, jf. figur 11.6a. Kommunernes driftsoverskud faldt til ca. 8 mia. 
SEK i 2008, hvilket svarer til ca. 1¼ pct. af kommunernes indtægter fra skatter og 
bloktilskud. Det er i underkanten af de 2 pct., der ofte fremføres som et sigtepunkt 
for ”god økonomisk husholdning”.  
 

Figur 11.6a Figur 11.6b 
Den kommunale sektors driftsresultat og 
saldo 1 
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Anm.: Den kommunale sektors saldo er opgjort efter nationalregnskabets principper, mens driftsresultatet (før 
 ekstraordinære poster) er opgjort er principperne for private virksomheders regnskabsaflæggelse. 
Kilde:  Statistiska centralbyrån og Finansdepartementet (2010 års ekonomiska vårproposition fremlagt april 2010). 
 
Med afsæt i foreløbige regnskabstal for 2009 har den kommunale sektor noget over-
raskende udsigt til et ret stort driftsoverskud. I vårpropositionen fremlagt medio april 
2010 vurderes dette blandt andet at hænge sammen med en forholdsvis moderat 
nominel vækst i det kommunale forbrug og reducerede præmier til sygeforsikring. De 
foreløbige regnskabstal tyder således på, at kommunerne samlet set har levet op til 
kravet om ”god økonomisk husholdning” i 2009. Endelige regnskabstal for kommu-
ner og landsting, der kan være med til at understøtte denne vurdering, foreligger i 
midten af juni 2010. 
 
Rammevilkårene for de svenske kommuners og landstings økonomi er som ud-
gangspunkt noget mere følsomme over for konjunkturudsving, end hvad der gør sig 
gældende for den kommunale sektor i Danmark. Det skyldes, at det danske aftalesy-
stem for den kommunale økonomi bidrager til, at kommunerne i betydeligt omfang 
afskærmes fra virkningerne af faldende skattegrundlag og stigende ledighed, jf. boks 
11.3. 
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Boks 11.3 
Konjunkturafskærmning af kommunernes økonomi i Danmark 

 
Fra de første spæde skridt i 1970’erne er der i Danmark udviklet et omfattende aftalesystem for den 
kommunale sektors økonomi. Staten forhandler således normalt én gang om året med henholdsvis 
Kommunernes Landsforening og Danske Regioner (tidligere Amtsrådsforeningen), om de overord-
nede rammer for det kommende års budgetlægning i de enkelte kommuner og regioner. 
 
Aftalesystemet og den overordnede styring af kommunerne er blandt andet tilrettelagt således, at 
kommunernes økonomi i vidt omfang er afskærmet fra konjunkturudsving. Samtidig opkræver regi-
onerne ikke længere indkomstskat, så deres økonomi er som udgangspunkt fuldstændig uafhængig 
af konjunkturviklingen. Det er således primært statens finanser, som påvirkes af fluktuationerne i 
konjunkturerne. 
 
Aftalesystemet bidrager med andre ord til en stor grad af sikkerhed omkring rammerne for kommu-
nernes budgetter. Det skyldes blandt andet, at det samlede aftalekompleks indeholder en række ga-
rantier mv.:   
 
• Skatteudskrivning: Kommunerne har mulighed for at vælge en statsgaranti for deres udskriv-

ningsgrundlag for indkomstskatten. Statsgarantien giver fuld sikkerhed ved budgettering af ind-
komstskatteindtægter i den enkelte kommune.  

• Budgetgaranti på overførselsudgifterne: Som en del af aftalesystemet findes en budgetgaranti 
for kommunernes konjunkturfølsomme overførselsudgifter, som blandt andet omfatter kontant-
hjælp og førtidspension. Den indebærer, at kommunernes bloktilskud fra staten tilpasses ved 
stigninger (og fald) i de pågældende udgifter.  Aftalen om kommunernes økonomi for 2010 inde-
bærer fx, at der i 2009 ekstraordinært gennemføres en midtvejsregulering af bloktilskuddet som 
følge af nye skøn for overførselsudgifterne i 2009.  

• Budgetgaranti på beskæftigelsesområdet: På beskæftigelsesområdet har kommunerne over-
taget ansvaret for ydelser og aktivering vedrørende de forsikrede ledige. Kommunerne modtager 
derfor fra og med 2010 et såkaldt beskæftigelsestilskud. Den enkelte kommune kompenseres 
svarende til det overtagne udgiftsniveau tillagt skønnede merudgifter i 2010. Som for de øvrige 
overførselsudgifter indeholder finansieringsmodellen en budgetgaranti, hvor kommunerne under 
ét kompenseres for udgifterne ved stigende ledighed, idet beskæftigelsestilskuddet midtvejs- og 
efterreguleres løbende. Derudover indgår en forsikringsordning, som sikrer den enkelte kommu-
ne mod situationer, hvor der lokalt nedlægges særlig mange arbejdspladser på samme tid. 

 
Ud over de nævnte garantier gælder der desuden, at det kommunale bloktilskud i forbindelse med de 
årlige økonomiaftaler fastsættes, så det aftalte udgiftsniveau er fuldt finansieret for kommunerne 
under ét. 

 
 
De svenske kommuner og landstings afhængighed af konjunkturerne var en mærk-
bart medvirkende årsag til, at den kommunale sektors beskæftigelse faldt med over 
70.000 personer (svarende til godt 6½ pct.) fra 1993 til 1998 i kølvandet på den da-
værende dybe økonomiske krise, jf. figur 11.6b. 
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I forbindelse med det nuværende økonomiske tilbageslag er den kommunale sektors 
beskæftigelse også reduceret en hel del – især i form af færre timelønsansatte. Fra 
2007 til 2009 udgør faldet i kommunernes og landstingenes beskæftigelse over 
40.000 personer (svarende til ca. 4 pct.), og der er udsigt til et yderligere fald i løbet af 
2010.12 Faldet skal dog også ses i lyset af en øget grad af udlicitering/privatisering – 
især hvad angår skoler og ældreomsorg – samt udfasning af visse arbejdsmarkedspo-
litiske foranstaltninger.   
 
Udviklingen i de svenske kommuners og landstings beskæftigelse står ikke desto 
mindre i kontrast til, at den kommunale og regionale beskæftigelse i Danmark er øget 
med ca. 28.000 fuldtidsbeskæftigede (svarende til 5 pct.) fra 3. kvartal 2007 til 3. 
kvartal 2009, jf. figur 11.7. 
 

Figur 11.7 
Fuldtidsbeskæftigede i kommuner og regioner i Danmark, 2007-2009 
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Kilde:  Danmarks Statistik. 
 
For at dæmpe beskæftigelsesfaldet i den kommunale sektor har den svenske regering 
besluttet midlertidigt at øge bloktilskuddet til kommuner og landsting med 17 mia. 
SEK i 2010 (0,5 pct. af BNP), hvortil der kommer en permanent forhøjelse på 5 mia. 
SEK fra og med 2011 (0,2 pct. af BNP). 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Rammerne for den kommunale sektors økonomi indebærer således en risiko for, at kommuner og landsting bidra-
ger til såkaldt procyklisk/konjunkturmedløbende finanspolitik, dvs. træffer beslutninger om skatter og udgifter, som 
forstærker konjunkturudsvingene. Det fremgår af vårpropositionen fremlagt medio april 2010, at regeringen har 
igangsat et udredningsarbejde, hvori der skal indgå overvejelser om initiativer, der kan modgå tendensen til procyk-
lisk finanspolitik i kommuner og landsting. 
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