
det er nærmest en naturlov. den offentlige sektors andel af samfundsøkonomien
er vokset fra generation til generation. Med en næsten nådeløs forudsigelighed stiger borgernes
forventninger til, hvad det offentlige skal levere. Nok er åbenbart aldrig nok. De offentlige udgif-
ters andel af bruttonationalproduktet ser ud til at stige fra 50,75 pct. i 2008 til næsten 55 pct. i
2010.

Det er der mange forklaringer på. Når samfundsøkonomien skrumper, og Danmark slås med
minusvækst i det private, øges det offentliges andel gennem alle de automatiske stabilisatorer, der
i den danske velfærdsmodel.

Men der er også en anden forklaring på udgiftsstigningerne. Den er indlejret dybt i den danske
mentalitet. Danskerne har en forestilling om, at hvis blot staten bruger flere penge, vil alle kriser
og problemer kunne løses. Når arbejdsløsheden stiger i private virksomheder, er der straks poli-
tikere, som af hensyn til en imaginær økonomisk ligevægt kræver øget offentligt forbrug og flere
offentligt ansatte. 

Det betyder, at man sjældent adresserer problemernes egentlige årsag. Politiet har f.eks. lige
fået 651 millioner kr. ekstra af Folketinget, selvom korpset så sent som i 2008 fik en ekstrabevil-
ling på 843 millioner. I stedet for at vise lederskab og forlange øget effektivitet, bedre organisering
af arbejdet og bedre ledelse udskriver politikerne blot en ny check. Risikoen er, at man opmuntrer
til lav moral i politiet, og at de ansvarlige i stedet for at fremskynde nytænkning spekulerer i, at po-
litikere også vil komme dem til undsætning, næste gang budgettet skrider.

Et lignende billede tegner sig på det kommunale område. Kommunerne er ikke blevet straffet
af regeringen for at have sprængt sidste års budgetramme. Beslutningen hænger tæt sammen med,
at vi befinder os i et valgår, men den er en uheldig optakt til kommunernes og regionernes for-
handlinger med regeringen om næste års budgetrammer. 

Det vil være uklogt, hvis regeringen giver efter for det kommunale pres og øger udgifterne og
søsætter nye investeringsplaner i milliardklassen. Der kan nok opstilles mange fornuftige grunde
til at investere i nye skoler og endnu flere sygehuse. Men intet er gratis, og flere hensyn må afba-
lanceres. 

De senere års betydelige overskud på de offentlige finanser kan i år blive afløst af et underskud
på 22 milliarder kr. Næste år når det måske 60 milliarder. De offentlige finanser kan blive svækket
med hele 135 mia. kr. – små 8 pct. af BNP – fra 2007 til 2010. 

Den globale økonomiske krise har fået udviklingen til at accelerere, men regeringen bør ikke ka-
ste mere brænde på bålet ved at øge forbruget. De internationale konjunkturudsigter er begyndt at
lysne lidt, og den ekspansive finanspolitik sammen med historisk lave renter er ved at sætte fart i
de økonomiske hjul. Man kan dog ikke afvise risikoen for tilbageslag, hvis gældsspiralen på glo-
balt plan kommer ud af kontrol, og det må regeringen tage højde for.

det mest fremadrettede træk for regeringen ville være at sætte fart i initiativer,
der markant øger produktiviteten i den offentlige og den private sektor. Danmark befinder sig i en
dyb produktivitetskrise med minusvækst, og hele vores serviceøkonomi har brug for en større
transformation. Se også artiklen side 6. 
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Umættelig udgiftshunger
Mer’ vil have mer’

Danskernes efterspørgsel på
velfærdsgoder er evigt
stigende.

Danskerne har en forestilling om, at hvis blot
staten bruger flere penge, vil alle kriser og
problemer kunne løses. 



Produktivitetskoden må knækkes i servicesektoren, der udgør op imod 75 pct. af den danske øko-
nomi, for ellers vil vi ikke kunne skabe holdbar vækst, der kan finansiere fremtidens velfærd. 

I den offentlige sektor er produktiviteten faldet med 4,9 pct. i 2008, og udviklingen kan kun
vendes, hvis der laves effektiviseringer ved hjælp af nye og mere ubureaukratiske arbejdsformer. Den
senere års administrative forventningsspiral, som har ført til stadig flere kontrol- og måleforan-
staltninger, må stoppes, og der bør gives plads til mere ledelse i de offentlige institutioner.

Derudover må regeringen uden vaklen arbejde på at bryde den folkelige forventningsspiral. Det
er ikke de offentlige udgifter, der skal øges, det er det personlige ansvar.

det hjælper ingenting blot at ansætte flere i den offentlige sektor. Det har man alle-
rede gjort i stor stil i de sidste otte år. Siden den borgerlige regering kom til magten i 2001, er an-
tallet af offentligt ansatte vokset fra 950.000 til cirka 990.000 i dag. Alligevel er forventningspres-
set ikke svækket, og børnehaver, skoler og sygehuse klager stadig over personalemangel. Skal man
tro statistikkerne, har der aldrig været så mange offentlige topledere som i dag – 23.854 – og der
er også ansat flere læger, sygeplejersker, lærere, politibetjente og universitetslærere. 

Den borgerlige regering holder den ældgamle tradition om at lade staten ekspandere i hævd, men
det er ikke realistisk at videreføre den kurs. Hver fjerde offentligt ansatte går på pension i de næste
10 år, og med de små ungdomsårgange bliver det sværere at skaffe afløsere. Derfor er der brug for,
at man tænker ud af boksen, udvikler nye arbejdsformer og løsninger, der kan hæve produktivite-
ten markant. Den nye grundlov for den offentlige sektor må være, at der i de næste 10-15 år skal la-
ves mere og ydes bedre service med færre ansatte. 

Resultaterne af regeringens kvalitetsreform lader imidlertid stadig vente på sig, og kvalitets-
gruppens diskussioner stivnede i forhandlingsøkonomiens tunge morads. Fornyelsen blev sat
skakmat. Derfor har Danmark brug for et nyt velfærdsprojekt, hvor kontrolkulturen nedtones til
fordel for meget mere ledelse og selvforvaltning i institutionerne, friere valgmuligheder, øget kon-
kurrence og gerne mere tilkøbsvelfærd, hvor det er muligt. 

Og det kan lade sig gøre. I kommunerne er de konkurrenceudsatte områder efterhånden øget
til 25 pct., og mange steder har man skabt fornyelse gennem lean-projekter. Regionernes sygehu-
se har også bevist, at produktiviteten kan hæves. Man kan givet nå meget længere ad den vej. 

International best practice dokumenterer, at det er muligt at sikre en markant højere produkti-
vitet i den offentlige sektor, uden det går ud over kvaliteten af servicen.

Göran Perssons socialdemokratiske regering barberede i midten af 1990’erne op imod 11 pct.
af de offentlige budgetter og indførte stram budgetstyring “uden at det synligt ødelagde det of-
fentliges performance”, hævder konsulenthuset McKinsey i en ny analyse. Og i Canada er mere
end 70 offentlige serviceorganisationer fusioneret til en samlet serviceenhed med store besparel-
ser til følge. 

Eksemplerne er mange. Men man bør ikke undervurdere, hvor svært det er at lave en gennem-
gribende restrukturering og kvalitetsreform af den offentlige sektor. Den offentlige sektor er me-
get mere kompleks end selv de største private virksomheder, og der er universelle forpligtelser
over for borgerne, som kan være svære at skære ned på, når de først er indført. Men hvis regerin-
gen viser lederskab, burde det være muligt at hæve produktiviteten og servicekvaliteten i den offent-
lige sektor. Krisen er enenestående mulighed for at skabe fornyelse, og den bør man ikke lade for-
passe. Den danske lov om statens fortsatte ekspansion trænger til et større serviceeftersyn.              

Mandag Morgen
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Tid til rigtig forandring

Regeringen bør indlede en
produktivitets- og
innovationsfremmende
offensiv nu.
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01 Rubrik
06 Fast track rubrik

06 Fast track

Hvis man ikke har noget pænt at sige, er det
som bekendt bedre at holde kæft. 
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