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Indledning 
 
Den foreliggende rapport er resultatet af en lang og intensiv proces, som oprindeligt blev sat i gang 
på foranledning af partistyrelsen. Med mig som formand har et udvalg med socialdemokratiske res-
sourcepersoner fra partistyrelsen, folketingsgruppen, kommunalbestyrelser, regionsråd og fagbevæ-
gelse arbejdet med de mange centrale temaer, der behandles i rapporten.  
 
Jeg vil gerne takke udvalgets medlemmer for de mange inspirerende møder og debatter, vi har af-
holdt, for de mange input og ideer, der er fremkommet undervejs – og ikke mindst for evnen til hele 
tiden at skabe sammenhæng mellem overordnede principper, helt konkrete udfordringer og de poli-
tiske realiteter, der afgør, om vores forslag kan gøres til virkelighed.   
 
Den endelige rapport er imidlertid alene mit ansvar. Den er afleveret til partiets ledelse, folketings-
gruppen og partistyrelsen dels som bidrag til forberedelsen af et regeringsalternativ – og dels som 
støttepunkt for partiets håndtering af den videre debat og senere forhandlinger om fremtidig kvali-
tetsudvikling i den offentlige sektor.   
 
Nick Hækkerup  
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1. Hvorfor velfærd? 
 
Det danske velfærdssamfund har vist sig at være en ekstremt konkurrencedygtig samfundsmodel. 
Netop i en tidsalder, hvor globaliseringen udfordrer og ”tester” alle landes samfundsindretning med 
hidtil uset styrke, viser det sig endnu mere tydeligt, hvordan og hvorfor vores samfundsmodel er 
den rigtige at bygge videre på.  
 
Danmark er et af de lande, der har haft størst gevinst ved globaliseringen i form af nye og bedre 
jobs end dem, der flyttede ud. Vi har siden midten af 1990’erne haft højere beskæftigelse, bedre 
offentlige finanser og bedre betalingsbalance end de fleste andre rige lande.  
 
Derfor viser undersøgelser også, at danskerne er det folk i Europa, der bekymrer sig suværent 
mindst for globaliseringens konsekvenser. 
 
Boks 1.1: Dansk konkurrenceevne i top 
Den uafhængige og toneangivende økonomiske organisation World Economic Forum (WEF) har 
Danmark højt på listen over verdens stærkeste økonomier.  
 
I WEFs ”The Lisbon Review Index 2006” indtager Danmark førstepladsen foran lande som Finland 
og Sverige og med komfortabel afstand til stærke vidensøkonomier som Tyskland og Irland. Dan-
mark scorer især højt på innovation, forskning og udvikling, social sammenhængskraft og bæredyg-
tig udvikling. 
 
Ligeledes viser WEFs ”Global Competitiveness Report 2006-2007”, at Danmark sammen med Fin-
land og Sverige tilhører verdens mest konkurrencedygtige økonomier.  Schweiz, Finland og Sverige 
indtager henholdsvis 1. – 2. – og 3. pladsen – med Danmark på en 4. plads.   
 
I begge WEF-målinger ligger Danmark også foran så stærke nationer som Singapore, USA og Ja-
pan.  
 
De senere år er der blevet stadig større interesse omkring årsagerne til vores succes. Det viser sig i 
en lang række undersøgelser, at danskerne er mere fleksible, kreative, tillidsfulde og dermed samar-
bejds- og omstillingsparate end befolkningerne i langt de fleste andre lande. Egenskaber som er helt 
afgørende i en globaliseret vidensøkonomi.  
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Tabel 1.1: Tillid og velfærdssystemer 
 

 1990-1993 1999-2001 Ændring 
 Andel, der mener, at man kan stole på de fleste mennesker 

Procent 
 
Nordisk velfærdssystem: 
Sverige 66 66 0 
Danmark 58 67 +9 
Norge 65 65* 0 
Finland 63 58 -5 
Holland 55 60 +5 
Gennemsnit 61 63  
 
Centraleuropæisk velfærdssystem: 
Tyskland 38 35 - 
Frankrig 23 22 -1 
Belgien 33 31 -2 
Østrig 32 34 +2 
Luxembourg - 26 - 
Spanien 34 36 +2 
Portugal 21 10 -11 
Italien 37 33 -4 
Grækenland - 24 - 
Gennemsnit 31 29  

 
Liberalt velfærdssystem: 
USA 50 36 -14 
Canada 52 39 -13 
Australien - 40* - 
New Zealand - 49* - 
Irland 47 35 -12 
England 44 30 -14 
Gennemsnit 48 38  

Anm.: * Tal er fra 1995-1997. Holland er placeret blandt de socialdemokratiske regimer, men kan også placeres blandt 
de konservative. Tyskland 1990-1993 er kun Vesttyskland.  
Kilde: ”Social capital and welfare regimes”, Christian Albrekt Larsen, CCWS Working paper no. 2006-38 fra World 
Value Study.  
 
Flere undersøgelser viser tilsvarende, at de danske styrkepositioner hænger sammen med den måde, 
vi har indrettet vores samfund på.  
 
Der har i en periode mest været fokus på kombinationen af tryghed og fleksibilitet på det danske 
arbejdsmarked, hvor den såkaldte Flexicurity-model er blevet fremhævet og søgt efterlignet af an-
dre lande.   
 
Den næste store – allerede gryende – erkendelse i debatten om Danmarks fremtid handler uden tvivl 
om velfærd. Den fri og lige adgang til offentlige serviceydelser af høj kvalitet tilfører hele samfun-
det – også det private erhvervsliv – afgørende værdi. Det gælder f.eks.: 
 

• Sammenhængskraft. Når offentlige institutioner, som f.eks. daginstitutioner, folkeskoler, 
sygehuse og plejehjem bruges af hele befolkningen, sikrer det kontakt og gensidig forståelse 
mellem forskellige samfundslag i langt videre omfang, end man kender det fra de fleste an-
dre lande. Det sikrer sammenhængskraft - både i forhold til befolkningens generelle værdier 
og omgangsform - men også helt konkret. Undersøgelser viser eksempelvis, hvordan en 
blandet sammensætning af elever i folkeskolen er til stor gavn for de svagestes udbytte af 
undervisningen – uden at have negative konsekvenser for de stærkeste elever.     
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• Lighed. Med gratis uddannelsesmuligheder helt fra folkeskolen til højeste uddannelsesni-

veau sikres alle danskere i princippet lige muligheder for social mobilitet. Samtidig viser 
undersøgelser, at den fri og lige adgang til offentlige serviceydelser – ikke mindst på sund-
hedsområdet – har en betydelig omfordelingseffekt.   

 
• Forebyggelse. Med offentlige investeringer og initiativer kan vi løse og forebygge en række 

problemer, som er et resultat af markedets produktionsformer, eller som markedet ikke sæt-
ter pris på – i tide. Det gælder f.eks. på energi- og miljøområdet, arbejdsmiljøområdet og fø-
devareområdet.  

 
• Udvikling. Den offentlige sektor er i mange tilfælde den eneste drivkraft i udviklingen af 

teknologiske og organisatoriske løsninger indenfor områder, der ikke umiddelbart har et 
økonomisk rentabelt markedspotentiale. Ofte har offentligt finansierede forsknings- og ud-
viklingsprojekter resulteret i løsninger med stor eksporteffekt, som det f.eks. er sket på 
vindmølleområdet. 

 
• Arbejdsliv. Offentlige serviceydelser sikrer befolkningen maksimal fleksibilitet i arbejds- 

og privatlivet. De sikrer dynamik, ligestilling og adgang til stadig opkvalificering. Eksem-
pelvis er danske familiers adgang til børnepasning af høj kvalitet helt afgørende for, at vi er 
kommet så langt i retning af ligestilling på arbejdsmarkedet – og for at erhvervslivet kan 
trække på et bredt udbud af kvalificeret arbejdskraft. 

 
• Fælles goder: Der er en række andre goder, som godt nok ville blive produceret uden en 

stærk offentlig sektor, men slet ikke i tilstrækkeligt omfang. Det drejer sig eksempelvis om 
uddannelse og forskning, en del infrastruktur – herunder kollektiv trafik – sundhedsydelser 
og børnepasning.  

 
Boks 1.2: Offentlig service mindsker ulighed 
 
Investeringer i velfærden er vigtig af hensyn til at skabe lige muligheder for alle borgere i Danmark, 
men også for at undgå at uligheden i samfundet bliver for stor. Der sker i Danmark igennem omfor-
deling via skatter, afgifter og overførsler men også gennem forbruget af offentlig service.  
 
Tal fra AE-rådet viser, at 1/3 del af omfordelingen kan tilskrives offentlig service. Markedsindkom-
sten for de 20 pct. rigeste er 9 gange højere end de 20 pct. fattigste, men efter omfordeling via den 
offentlige sektor er de rigestes forbrugsmulighed reduceret til blot at være dobbelt så stor som de 
fattigstes. 
 
Alligevel er uligheden stigende i Danmark - og uligheden i forbrugsmuligheder er særlig markant. 
Investeres der mere i velfærd, forøger det ligheden i det danske samfund, mens det forøger ulighe-
den at skære i velfærden, da de lavere indkomstgrupper er mere afhængige af offentlig service end 
de højere indkomstgrupper, jf. grafen nedenfor. 
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Når disse værdier står stærkt i Danmark, er det fordi, vi har bygget et helt samfund på parolen ”Gør 
din pligt og kræv din ret”. Befolkningen har haft pligt til at stille sig til rådighed for arbejdsmarke-
det og aflevere en betydelig andel af den stadige velstandsfremgang til fællesskabet gennem relativt 
høje skatter. Til gengæld har man haft ret til offentlige serviceydelser af en stadig højere kvalitet. 
Udviklingen er blevet drevet frem både af nationale politiske krav i de mange perioder, hvor Soci-
aldemokratiet har haft regeringsansvar eller indflydelse. Men også i lige så høj grad af socialdemo-
kratisk ledede kommuner, som i mange tilfælde har gået forrest i udviklingen af ny og bedre vel-
færd. Det har altid været en fælles kamp for at kunne tilbyde den enkelte borger så gode grundvilkår 
som muligt.  
 
På den måde har velstand og velfærd kunnet udvikle sig parallelt gennem hele det 20. århundrede. I 
takt med, at den enkelte dansker er blevet rigere, har fællesskabet også kunnet løse sine opgaver 
bedre – hvilket har givet endnu flere endnu større muligheder for at skabe endnu mere vækst og 
velstand. Det er den enkle opskrift bag velfærdssamfundet. Den støtter danskerne. Den ene under-
søgelse efter den anden viser, at befolkningen langt foretrækker bedre velfærd fremfor skattelettel-
ser - og at der er en udbredt bekymring for velfærdens fremtid.  
 
Det skyldes ikke mindst VKO-blokkens politik siden regeringsskiftet i 2001. Ganske vist har man – 
stort set – stoppet 100 års agitation mod velfærdssamfundet. I realiteten har den førte politik bare 
ikke styrket men svækket den offentlige sektor.  
 
På alt for mange områder er velfærdens kvalitet blevet forringet – eller har stået stille – mens den 
private velstand er buldret frem for de fleste samfundsgrupper. Samtidig har man forsømt at håndte-
re en række bredt anerkendte udfordringer, som truer velfærden og den offentlige sektors funktion 
på længere sigt.  
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Boks 1.3: Borgerlig prioritering.  
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen:  
 
”For mig og for Venstre tror jeg ikke, der er nogen diskussion om, at vi synes, at den offentlige sek-
tor fylder for meget. Vi synes, at vi betaler for meget i skat, og vi synes, at det i for ringe grad kan 
betale sig at arbejde fremfor ikke at arbejde. Det er der ingen diskussion om. Vi er bare nødt til at 
løse det i takt med, at vi kan få flertal for det i Folketinget.”(Berlingske 25/6 2003) 
 
Dér ligger en grundlæggende skillelinie i dansk politik. Med et regeringsskifte følger en fornyet 
satsning på velfærd – og på de værdier, der skabes i den offentlige sektor. Socialdemokratiets politi-
ske fundament er dybest set tre grundlæggende principper, som er uforanderlige over tid. For det 
første, at alle mennesker hører sammen og har et ansvar for hinanden. For det andet, at vores fælles 
ansvar er særlig stort overfor de svageste. Og for det tredje, at der også skal værnes om de værdier, 
der ikke kan måles i penge.  
 
Disse principper ligger til grund for ønsket om en stærk offentlig sektor. Det fordrer økonomisk 
omprioritering - men også bedre organisering. Det er en helt grundlæggende misforståelse, at rege-
ringen – blot fordi den afviser tilstrækkelige investeringer i velfærd – i højere grad end oppositionen 
skulle være indstillet på organisere og effektivisere sig til bedre kvalitet.   
 
I virkeligheden forholder det sig omvendt.  
 
Når Socialdemokraterne er blevet kendt som partiet, der ”elsker den offentlige sektor”, er det fordi 
vi altid har lagt mere vægt på de værdier, den er sat til at skabe, end vores politiske modstandere på 
højrefløjen, og ikke på det system der skaber dem.  
 
Den offentlige sektor er et middel – ikke et mål i sig selv. Den skal ikke have én ansat mere end 
nødvendigt for at løse sine opgaver – og ikke opkræve én krone mere i skat, end der er behov for, 
hvis velfærdens kvalitet skal kunne holde trit med den almindelige vækst i samfundet.  
 
Vi vælger velfærd – fordi det styrker sammenhængskraften og ruster os til fremtidens udfordringer.  
Derfor fordrer vores politik ikke mindre men mere fokus på, at den offentlige sektor skaber maksi-
mal værdi for de midler, den har til rådighed. Herunder fokus på effekt og resultater, omkostnings-
bevidsthed, og en ubetinget vilje til at sætte borgeren i centrum for indsatsen.  
 
I dette oplæg tager vi konsekvensen af den indstilling og skitserer en samlet strategi for udvikling 
og fornyelse af den offentlige sektor.   
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2. Udfordringer  
 
Den offentlige sektor står overfor en række betydelige udfordringer i de kommende år. En del af 
disse udfordringer er knyttet til de seneste års ideologisk betingede og meget stramme styring af de 
offentlige udgifter. En ”visnepolitik”, hvor den offentlige service sættes på standby, mens væksten 
er høj i det omkringliggende samfund.  
 
Andre udfordringer knytter sig i højere grad til langsigtede demografiske forskydninger og struktu-
relle forhold – såsom massiv afgang af ansatte indenfor de næste 10 år og problemer med styring og 
ledelse af den offentlige sektor.   
 
De mest påtrængende udfordringer gælder: 
 

• De økonomiske rammer  
 
• Usikkerhed om kvaliteten af den offentlige service  

 
• Stigende, individualiseret efterspørgsel  

 
• Balancen mellem effektivitet og kvalitet  

 
• Medarbejdernes muligheder og bidrag  
 
• Stive regler, unødvendigt bureaukrati og uklar ledelse 

 
• Stive grænser mellem den offentlige og private sektor 

 
 
2.1 De økonomiske rammer 
I de seneste 6 år har regeringen bevidst valgt at holde en kunstig lav vækst i udgifterne til offentlig 
service – for at sikre rum til skattelettelser. Denne politik betyder, at den offentlige service mange 
steder er sat på ”standby” eller ofte udsat for besparelser. Utilfredsheden med kommunernes be-
skedne økonomiske rammer blev klart dokumenteret med efterårets protester mod konsekvenserne 
af regeringens økonomiske politik. 
 
Boks 2.1: Færre – ikke flere offentligt ansatte 
Op til folketingsvalget i 2005 indrykkede Venstre en række helsidesannoncer i de store dagblade. 
Annoncerne proklamerede, at VK-regeringen havde øget antallet af offentligt ansatte med 14.000 
fra 2001 til 2004.  
   
Det var ikke sandt.  
  
Sandheden var, at de beslutninger, der førte til det stigende antal offentligt ansatte, var truffet før, 
VK-regeringen overtog regeringsansvaret. De 14.000 nye offentligt ansatte var en følge af SR-
regeringens kommuneaftaler fra 2000 og 2001 samt finanslovene fra samme år. Siden er realiteterne 
blevet helt klare: De seneste Nationalregnskabstal viser, at der er blevet 6.000 færre offentlige an-
satte i perioden fra regeringens tiltrædelse i 2001 og frem til 2006.  
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Når der er økonomisk fremgang i samfundet, opstår der et misforhold mellem kvaliteten af den of-
fentlige service og den enkeltes privatøkonomiske muligheder, hvis ikke velfærdens kvalitet udvik-
ler sig. Efter årets anden eller tredje ferie med familien kan det være svært at acceptere, hvis unger-
ne mandag morgen skal afleveres i en vuggestue, hvor personalet ikke har tid nok til det enkelte 
barn – og hvor legeredskaberne i den grad skriger på Gori.  
 
Jo større dette misforhold bliver – jo flere fravælger den offentlige service. Ikke fordi befolkningens 
krav om serviceforbedringer er umætteligt, som regeringen ynder at fremstille det. Men fordi de 
naturligvis følger den almindelige velstandsudvikling 
 
Problemerne viser sig ikke mindst i kommunerne. Af den beskedne årlige vækstramme er kun en 
lille del reserveret til kommunerne – og mange kommuner har reelt oplevet en situation, hvor de 
ikke engang har haft midler til at dække de udgifter, der følger helt automatisk af demografiske fak-
torer - eksempelvis som følge af flere ældre, plejekrævende indbyggere i kommunen. Samtidig står 
det klart, at manglende investeringer mange steder går hårdt udover kvaliteten. 
 
Boks 2.2: Anlægs- og vedligeholdelsesefterslæb i den offentlige sektor 
Der er ingen tvivl om, at kritisable bygningsmæssige faciliteter mange steder udgør meget dårlige 
rammer for den offentlige service. Flere steder er kvaliteten i bygningsmassen så miserabel, at den 
udgør en egentlig sundhedsrisiko. 
 
Dansk Byggeri gennemførte i februar 2007 en analyse af borgernes vurdering af vedligeholdelsesef-
terslæbet i det offentlige byggeri. Undersøgelsen var baseret på interview med ca. 10.000 personer. 
Det er meget markante resultater, der kommer ud af undersøgelsen.  
 
Særligt ses stor utilfredshed med vedligeholdelsen af sygehuse og skoler. 41 pct. af de adspurgte 
bedømmer vedligeholdelsen af sygehusene som dårlig eller meget dårlig. På skoleområdet vurderer 
ca. hver anden, der jævnligt kommer på en skole, at vedligeholdelsen af skolerne er dårlig.  
 
I en anden undersøgelse fra KL (2007) giver knap 77 pct. af de adspurgte udtryk for, at det er nød-
vendigt at hæve den bygningsmæssige kvalitet i de kommunale institutioner.   
 
Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet) estimerede i 2004, at der er et vedligeholdelsesef-
terslæb i folkeskolerne på ca. 8 mia. kr. Hertil kommer vedligeholdelsesefterslæbet på f.eks. syge-
huse og i børne- og ældreinstitutionerne.  
 
Alene på sygehusområdet vurderer Danske Regioner, at der skal afsættes ca. 100 mia. kr. over de 
næste 10 år, hvis sygehusene skal have et kvalitetsniveau, som modsvarer nuværende og fremtidige 
krav til behandlingskvalitet.  
 
2.2 Usikkerhed om kvaliteten af den offentlige service  
Borgernes forventninger om offentlig service af høj kvalitet stiller store krav til den offentlige sek-
tor og de ansatte. Når disse forventninger ikke indfries, kan solidariteten i samfundet – og viljen til 
at bidrage til det fælles – blive sat under pres i takt med stigende velstand hos den enkelte. Simpelt-
hen fordi flere og flere har økonomiske muligheder for at vælge andre løsninger, hvis kvaliteten i 
det offentlige tilbud er utilfredsstillende eller bare usikker. Gennem de seneste år har vi set en ræk-
ke klare tendenser i den retning.  
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Boks 2.3: Fravalg af offentlig service 
Sundhedsforsikringer  
Mens det offentlige sundhedssystem har problemer med at overholde helt basale ventetider – selv 
for behandling af livstruende sygdomme – tegner danskerne i betydeligt omfang forsikringer mod 
kritisk eller livstruende sygdomme, der sætter dem i stand til selv at betale for rettidig behandling. 
Tal fra Forsikringsoplysningen viser, at antallet af sundhedsforsikrede er steget med over 300 pro-
cent fra 2002 til 2006. Hvor 110.000 personer i 2002 havde tegnet en sundhedsforsikring, er antallet 
i 2006 steget til 460.000 personer. 
 
Privatskoler  
På få årtier er der sket en fordobling i antallet af elever på privatskoler. Tal fra AE-rådet viser, at i 
1978 gik kun 6 procent af alle 9. kl. elever på privatskoler. I 2004 var det hele 13 procent. I Køben-
havns kommune vælger hver fjerde 9. kl. elev privatskole. Siden regeringsskiftet i 2001 har udvik-
lingen taget fart. Antallet af skolesøgende børn er vokset med 36.000, en tredjedel af dem er gået til 
privatskolerne.  
 
Problemet er ikke, at nogen foretrækker private løsninger fremfor offentlige. Sådan har det altid 
været – og det må stå den enkelte frit for. Det bekymrende er tegnene på, at der i de seneste år er 
sket et kraftigt skifte – af de forkerte årsager. Hvor man tidligere ”tilvalgte” private løsninger, synes 
man nu i stigende grad at ”fravælge” det offentlige tilbud. Det er en alvorlig tendens. Hvis den skal 
vendes, er det afgørende, at vi ikke bekæmper symptomerne men årsagen til svækkelsen af de of-
fentlige tilbud.  
 
Boks 2.4: Privat- eller folkeskole?  
En undersøgelse for Ugebrevet A4 viste i 2004, at forældres valg af privatskole ikke primært sker 
ud fra ønsket om at prøve andre pædagogiske tilgange men på grund af bekymring for det faglige 
niveau i folkeskolen. 39 procent af forældre med børn i folkeskolen har eller har haft et skifte til 
privatskoler inde i overvejelserne. Det er især de veluddannede forældre, der står med det ene ben 
ude af døren. 
 
Samtidig viste undersøgelsen, at unge familier principielt bakker kraftigt op om folkeskolen. 82 
procent mener, at det er ”bedst for samfundet”, at så mange børn som muligt går i den lokale folke-
skole.  
 
Folkeskolen har dermed alle muligheder for også i fremtiden at være det sted, der styrker sammen-
hængskraften i samfundet. Udfordringen er at vise, at forældrene trygt kan overlade deres børn til 
en folkeskole, hvor der er sikkerhed for et højt fagligt niveau.   
 
Kilde: Ugebrevet A4, nr. 37, november, 2004 
 
Sådanne ”fravalg” signalerer utryghed ifht. kvaliteten af den offentlige service. Det er et regulært 
krisetegn – og det er desværre ofte selvforstærkende. Hverken folkeskolen eller sygehuse bliver 
bedre af, at de ressourcestærke fravælger tilbuddene. Hertil kommer, at de ressourcestærke temme-
lig sikkert på længere sigt vil stille spørgsmål ved rimeligheden af deres høje skattebetaling til ydel-
ser, de ikke gør brug af. Derfor er kravet til de offentlige servicetilbud udfordrende, men enkelt: At 
levere en kvalitet som betyder, at stort set alle borgere finder det naturligt at benytte sig af tilbude-
ne.  
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2.3 Stigende, individualiseret efterspørgsel 
Efterspørgslen på serviceydelser stiger i takt med velstanden. Det gælder også efterspørgslen på 
offentlige serviceydelser. Det er helt rimeligt og forståeligt. Borgerne kræver, at sygehusene udvik-
les i takt med nye medicinske resultater og behandlingsmetoder, at de pasnings- og plejetilbud, vi 
giver vores børn og ældre, afspejler, at vi er et rigt samfund – og at vi har et uddannelsessystem, der 
sikrer den enkelte mulighed for at få en tidssvarende uddannelse. 
 
Vi skal ikke dæmpe eller hindre disse helt berettigede forventninger til den offentlige service. Netop 
muligheden for at indfri høje forventninger – eller måske rettere samfundsmæssige ambitioner – er 
det, der berettiger et samfund med en stor offentlig sektor – og et højt skattetryk. I arbejdet med at 
indfri borgernes forventninger er det imidlertid også nødvendigt at prioritere. Den offentlige sektor 
bliver fremover nødt til at fokusere endnu mere på at udvikle og styrke sine kerneydelser.  
 
Men efterspørgslen er ikke alene stigende. Den ændrer også karakter i takt med, at vi bliver rigere. 
Denne udvikling kan kaldes for individualisering. Fremfor tidligere tiders standardiserede service-
ydelser forventer borgerne i stigende grad, at den offentlige sektor tilpasser sig den enkeltes ønsker 
og behov, som jo sagtens kan variere over tid. 
 
Disse stigende forventninger om individualisering af de offentlige serviceydelser stiller store krav 
både til ledelse, medarbejdere og brugere. For Socialdemokraterne er der ingen tvivl om, at det for-
drer en mere omfattende og systematisk dialog mellem den offentlige myndighed, medarbejderen 
og brugeren på alle niveauer i den offentlige sektor. Det sikrer, at opgaverne løses på den bedste og 
mest fleksible måde for borgeren. 
 
2.4 Balancen mellem effektivitet og kvalitet 
Staten, regionerne og kommunerne har i de seneste årtier taget en lang række instrumenter i brug 
for at øge effektiviteten. Derfor ligger der ikke snuptagsløsninger lige om hjørnet, der kan frigøre et 
stort antal mennesker til at forbedre kvaliteten af den offentlige service. Kvaliteten i den offentlige 
sektor kan næppe øges mærkbart uden yderligere ressourcer - hverken økonomisk eller personale-
mæssigt.   
 
På den anden side er der ingen tvivl om, at alle offentlige institutioner og virksomheder løbende 
skal arbejde for at blive mere effektive. Det er ingen mirakelkur, men en nødvendig forudsætning 
for at udvikle den offentlige sektor.  
 
Når man ser tilbage på de seneste årtiers erfaringer med effektiviseringer, afslører det tydeligt, at 
der er en hårfin balance mellem effektivitet og kvalitet. I nogen tilfælde har effektiviseringer frigjort 
ressourcer, der kan bruges på den egentlige kerneopgave. Men i andre tilfælde har effektiviseringer 
betydet, at de ansatte er tvunget til at løbe stærkere med det resultat, at kvaliteten af arbejdet er ble-
vet ringere og medarbejderne mere nedslidte. 
 
Det er en væsentlig udfordring at sikre stadig effektivisering – med fokus på kvalitet. Udfordringen 
er hele tiden at arbejde smartere – ikke hårdere. Det kræver en meget pragmatisk tilgang til en bred 
vifte af instrumenter. Bedre arbejdstilrettelæggelse kræver også, at alle parter kan se en interesse i 
forandring – at de enkelte medarbejdere og ledere har de fornødne muligheder og tilskyndelser til at 
forbedre effektiviteten.  
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2.5 Medarbejdernes muligheder og bidrag 
I de seneste år har der været omfattende diskussioner af de demografiske udfordringers betydning 
for den offentlige sektor. Problemet er i al sin enkelthed, at der bliver flere, der skal forsørges og 
færre til at arbejde. Flere trækker på de offentlige servicer, men der bliver færre til at betale regnin-
gen og løse opgaverne.  
 
Med velfærdsreformerne i sommeren 2006 er der taget et afgørende skridt for at imødegå de finan-
sielle udfordringer, der kommer fra en ændret befolkningssammensætning. Løsningen på problemet 
har primært været, at pensionsalderen hæves i takt med, at vi bliver ældre. På den måde kan balan-
cen mellem beskæftigede og forsørgede opretholdes.  
 
At der skabes en bedre balance mellem beskæftigede og forsørgede, løser imidlertid ikke alle pro-
blemer i den offentlige sektor, hvor man står med særligt store udfordringer. Mange medarbejdere 
skal skiftes ud i løbet af en kort årrække: I løbet af de næste 10 år vil 200.000 offentligt ansatte gå 
på pension.  
 
Tabel 2.1: Aldersfordeling i den offentlige og private sektor 

  
Kilde: AE-rådet på basis af IDA-registeret 
 
Det vil være en voldsom udfordring for den offentlige sektor blot at fastholde – og hvis kvaliteten af 
tilbuddene skal forbedres – også at kunne udvide antallet af medarbejdere. Den offentlige sektor 
skal med andre ord rustes til at kunne sikre sig den fornødne arbejdskraft. 
 
Hvis denne opgave ikke løses bedre end i dag, kan den offentlige sektor ikke levere den forventede 
service. Derfor er det en stor udfordring i de kommende år at finde svar på, hvordan den offentlige 
sektor bliver bedre til at tiltrække og fastholde medarbejdere. 
 
Dertil kommer, at kvaliteten af den offentlige service i høj grad er betinget af de muligheder og 
rammer, der er for den enkeltes medarbejders virke. Medarbejderne i den offentlige sektor leverer 
generelt en fremragende indsats. Det sker imidlertid desværre ofte på trods af de rammer og mulig-
heder, som de gives. Dette er dybt utilfredsstillende og kan aflæses i en lang række konkrete fare-
signaler.  
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Boks 2.5: Faresignaler i den offentlige sektor 
 
Sygdom og helbred 
• Ansatte på institutioner for børn og institutioner for voksne køber i snit dobbelt så meget recept-

pligtigt medicin som gennemsnittet. (AE-Rådet, 2007) 
• Ansatte på både institutioner for børn og institutioner for voksne har et træk på sygesikrings-

ydelserne, som er ca. 30 pct. højere end gennemsnittet. (AE-Rådet, 2007)  
• Ansatte i den offentlige administration og ansatte på hospitalerne køber ca. 65 pct. mere recept-

pligtig medicin end gennemsnittet. (AE-Rådet, 2007) 
• Ansatte på institutioner for voksne køber ca. 50 pct. mere psykofarmaka og antidepressiv medi-

cin end gennemsnittet. (AE-Rådet, 2007) 
• Ansatte indenfor social- og sundhedssektoren har et signifikant dårligere selvvurderet helbred 

end gennemsnittet. (Data fra AMI, egne kørsler) 
• Offentligt ansatte HK’ere, plejepersonale på hospitaler og plejehjem samt buschauffører har 

signifikant hyppigere søvnbesvær end gennemsnittet. (Data fra AMI, egne kørsler) 
 
Tilbagetrækning og udstødning 
• Den offentlige sektor ”leverer” 53 procent af de personer, som går på efterløn allerede som 60-

årig, selvom sektoren kun tegner sig for 43 procent af de efterlønsberettigede i den berørte al-
dersgruppe. Der er med andre ord en overrepræsentation af offentligt ansatte på 26 procent, der 
går tidligt på efterløn. (AE-Rådet, 2007) 

• 35 procent af de offentligt ansatte seniorer forventer, at de må trække sig tilbage på grund af 
svigtende helbred eller nedslidning. (Ugebrevet A4, 2007) 

• Antallet af ansatte i ældreplejen, der bliver førtidspensioneret, er næsten dobbelt så stort som 
gennemsnittet på arbejdsmarkedet. (AE-Rådet 2007) 

• Hele 67 procent af social- og sundhedspersonalet og 50 procent af de ufaglærte frygter at måtte 
forlade arbejdsmarkedet på grund af svigtende helbred eller nedslidning. Det samme gælder kun 
16 procent af akademikerne og 22 procent af HK’erne. (Ugebrevet A4, 2007) 

 
Arbejdsmiljø og trivsel 
• Folkeskolelærere og plejepersonale på plejehjem har signifikant mere stress end gennemsnittet. 

(Data fra AMI, egne kørsler) 
• 67 pct. af de offentligt ansatte oplever, at mulighederne for at give en god service indenfor de 

seneste 2 år er forringet. (FTF-undersøgelse)  
• Sygeplejersker, plejepersonale indenfor hospital, hjemmepleje og plejehjem har alle signifikant 

mindre indflydelse på eget arbejde end gennemsnittet. (Data fra AMI, egne kørsler)  
• Ca. ¼- del af FTF’erne og ca. halvdelen af de statsansatte HK’ere har skiftet job eller har over-

vejet at skifte job bl.a. på grund af dårlig ledelse. (FTF, 2007 og HK-Stat 2007) 
• 50 procent af de offentligt ansatte seniorer oplever, at de løber stærkere på arbejdet i dag end på 

samme tidspunkt sidste år, og selv om hjulene generelt drejer hurtigere på det danske arbejds-
marked i disse år med højkonjunktur, gælder det til sammenligning kun for 39 procent af de pri-
vat ansatte seniorer. (Ugebrevet A4, 2007) 

• Tempoet går ud over kvaliteten i arbejdet. 43 procent af de offentligt ansatte seniorer siger, at de 
ikke har tid til at udføre deres arbejde ordentligt – noget, der kun opleves af 28 procent af de pri-
vat ansatte seniorer. (Ugebrevet A4, 2007) 

 
Disse forhold er udtryk for, at alt for mange offentligt ansatte ikke trives i deres job. Det går ud over 
medarbejderne selv og kvaliteten af den offentlige service – og det er en tendens, der for længst 
burde være taget alvorligt.  
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2.6 Stive regler, unødvendigt bureaukrati og uklar ledelse 
Store dele af den offentlige sektor styres, kontrolleres og vurderes alt for detaljeret – og er dermed 
ineffektivt. Der foretages en lang række vurderinger og evalueringer i den offentlige sektor, som for 
mange medarbejdere forekommer meningsløse, fordi de enten aldrig bliver brugt til noget, eller 
alene fungerer som en ”gabestok”, der hænger offentligt ansatte, institutioner eller sektorer ud – 
uden at det følges op med tiltag til forbedring.  
 
Dertil kommer, at megen styring fokuserer på proces og økonomi. Denne form for styring har i alt 
for høj grad betydet, at fokus bliver skubbet fra den egentlige kerneopgave. I langt de fleste offent-
lige opgaver er målet jo ikke processen – men den konkrete ydelse, den enkelte bruger får eller 
modtager. 
 
Endelig påpeger mange offentligt ansatte formentlig med rette, at deres arbejde præges af manglen-
de eller uklare mål. Derfor er det yderst påkrævet med en styringsreform, der tager udgangspunkt i 
den enkelte borger og sikrer medarbejdere og ledelse bedre vilkår for at levere offentlige service-
ydelser af høj kvalitet.  
 
2.7 Stive grænser mellem den offentlige og private sektor 
Selvom der gennem de senere år er arbejdet meget på at udbygge det offentligt-private samarbejde, 
er resultaterne endnu begrænsede – til trods for at der er oplagte muligheder for at høste en række 
fordele ved at gå videre i den retning.  
 
Den private sektor kunne få betydelige gevinster ved at trække på offentlige viden og ekspertise – 
det ses i dag indenfor ganske afgrænsede områder – f.eks. forsknings- og uddannelsesområdet. Men 
på samme måde er der mange ting, den offentlige sektor kan lære af den private sektor. Det være sig 
på konkrete fagområder, hvor den private sektor har større ekspertise, men også i relation til medar-
bejderudvikling og ledelse kan den offentlige sektor med stor fordel trække på de erfaringer, man 
har draget i private virksomheder. 
 
Det er en væsentlig udfordring at finde nye veje til at styrke det offentlig-private samarbejde og 
nedbryde de barrierer, der stiller sig i vejen for nye, mere dynamiske organisations- og samarbejds-
former.    
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3. Økonomi – skattelettelser eller velfærd 
 
En afgørende forudsætning for at øge kvaliteten af den offentlige service er, at de økonomiske 
rammer sikrer tilstrækkelige udviklingsmuligheder. Som fremhævet under afsnittet om udfordringer 
har regeringen de seneste 6 år forfulgt en politik, hvor det offentlige forbrug kun måtte stige med 
0,5 procent pr. år – eller ca. 2 mia. kr. 
 
Denne politik har skabt plads til væsentlige skattelettelser – f.eks. blev indkomstskatten i 2004 sæn-
ket med ca. 10 mia. kr. – ligesom der løbende er blevet givet erhvervsskattelettelser – ikke mindst 
til dansk landbrug. Disse skattelettelser illustrerer med al ønskelig tydelighed, at regeringens be-
grænsninger af velfærden ikke er en økonomisk nødvendighed. Det er et bevidst politisk valg, der 
alene sigter på, at der med jævne mellemrum skal være mulighed for at sænke skatten.  
 
Socialdemokraterne vil velfærd frem for skattelettelser. Vi mener, at de økonomiske rammer for 
den offentlige service skal udvides, så kvaliteten af den offentlige service løftes i takt med, at vi 
bliver rigere. Det kan sagtens lade sig gøre uden skattestigninger. Men prisen er selvfølgelig, at man 
ikke kan få skattelettelser. Den pris er vi klar til at betale – og det er befolkningen efter alt at døm-
me også.  
 
Regeringen forsvarer sig med, at den jo løbende giver flere penge til det offentlige forbrug. De tal 
der fremføres virker umiddelbart imponerende – hvilket naturligvis også er hensigten. Men i et hi-
storisk perspektiv er indsatsen - som vist - beskeden.  
 
Figur 3.1: Realvækst i det offentlige forbrug i seksårs perioderne 1995-2001 og 2001-2007,  
2007-priser 
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Anm.: Finansministeriets seneste skøn for den offentlige forbrugsvækst i 2007 er på 1,3 pct., jf. notat af 25. januar 2007 

”Realvæksten i det offentlige forbrug er revideret op af Danmarks Statistik”. 
Kilde: Danmarks Statistik, DREAM, Finansministeriet og AErådet. 
 
Selvom det offentlige forbrug de seneste 6 år er steget med 33 mia. kr., er der tale om et væsentligt 
lavere niveau, end vi var vant til de foregående 6 år – 1995-2002 – hvor det offentlige forbrug steg 
med hele 48 mia. kr.  
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Hertil kommer, at tallet 33 mia. kr. i nogen grad overvurderer, hvor mange penge der er til egentlig 
meraktivitet i den offentlige sektor. Korrigeres der for flere brugere og statistiske antagelser om 
øget produktivitet, er der reelt kun tale om en stigning i meraktiviteten på 19 mia. kr. Det er i høj 
grad forklaringen på det misforhold, der er mellem de store tal, som regeringen taler om – og så den 
virkelighed man som borger oplever i landets kommuner. 
 
Endelig skal man også være opmærksom på, at selvom det offentlige forbrug stiger, så er der jo 
ingen garanti for, at pengene anvendes på den borgernære service. Ved de årlige forhandlinger mel-
lem Dansk Folkeparti og regeringen om fordelingen af de ca. 2 mia. kr., der er til rådighed til me-
raktivitet i den offentlige sektor, har det ikke ligefrem været de store serviceområder i kommunerne, 
der har været tilgodeset.  
 
Boks 3.1: ”Man kan ikke få et serviceniveau ud af ingenting.” 
KL’s formand, venstremanden Erik Fabrin, har gentagne gange meget klart tilkendegivet, at der er 
en direkte sammenhæng mellem regeringens økonomiske politik og de senere års problemer med 
kvaliteten af den offentlige service:   
 
”Regeringen har lanceret en økonomisk politik med lav vækst. Så skal den lade være med at fore-
gøgle befolkningen, at man kan få et serviceniveau ud af ingenting.” (Ritzau 18/8 2006).   
 
”Problemet er, at regeringen i for lille omfang står ved den økonomisk smalle og stramme økono-
miske politik i deres signalgivning om, hvad borgerne kan forvente af serviceniveau. Nu konfronte-
res kommunerne, der sidder med den lave vækstramme, med de serviceforventninger borgerne har 
– og det hænger ikke sammen.” (Berlingske 19/8 2006) 
 
Det illustreres også med al ønskelig tydelighed i den seneste kommunale budgetoversigt fra KL, 
2006, hvor udviklingen i forbruget pr. bruger er vist. I nedenstående tabel 1 er gengivet hovedresul-
taterne på de store serviceområder – børnepasning, skoler og ældrepleje. På alle områder har udvik-
lingen stået stille siden regeringsskiftet.  
 
Tabel 3.1: Udgifter pr. bruger på de store kommunale serviceområder 2002-2006  
(1000 kr. – 2007 priser) 
 2002 2003 2004 2005 2006 
Skoler 
Udgifter pr. elev 52,8 53,3 53,0 52,8 52,9
Børnepasning 
Nettoudgifter pr. plads 56,9 57,1 56,8 56,6 56,8
Ældrepleje 
Udgifter pr. 80+ årige 137,2 136,7 136,4 137,4 137,8
Kilde: Finansministeriet og egne beregninger 
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Når rammerne har været så snævre, er det ikke mindst fordi regeringen har valgt at udlodde en serie 
skattelettelser.  
 
Tabel 3.2: VKO skattelettelser 2001-2007 
  Mia. kr. årsni-

veau 
”Forårspakken” 10,8  
Lavere selskabsskat i 2004, netto overkom-
pensation 

1,5 

Lavere selskabsskat i 2007, netto overkom-
pensation 

0,7 

Lettelser til landbruget 1,1 
Generationsskifte 0,1 
Beskatning af rederier 0,2 
Strukturtilpasninger 0,1 
Lempelse af momsafregning 0,2 
Ophævelse af energiafgift af visse mineral-
olieprodukter 

0,1 

Ændret kraftvarmebeskatning  0,2 
Afskaffelse af arbejdsmiljøafgift, netto 0,3 
Øvrige lettelser 0,1 
I alt 15,4 
Kilde: AE-rådet 
 
Sagt med andre ord – regeringens snævre økonomiske rammer giver ikke muligheder for at udvikle 
kvaliteten af den offentlige service. De mange borgere, der sidste efterår viste deres utilfredshed 
med de kommunale besparelser havde en god og veldokumenteret sag.  
 
Derfor er forudsætningen for at diskutere bedre kvalitet i den offentlige sektor, at man er villig til at 
bruge flere penge på velfærd. Det er Socialdemokratiet – og det kan sagtens lade sig gøre, uden at vi 
hæver skatterne.  
 
Når det er sagt, er det også væsentligt at pointere, at flere penge gør det ikke alene. Penge er ingen 
garanti – men en forudsætning for bedre velfærd. 
 
For Socialdemokraterne er det afgørende, at kvaliteten af den offentlige service øges i takt med, at 
vi bliver rigere. For at nå det mål vil vi ikke alene afstå fra at give nye skattelettelser. Men også 
udvide det økonomiske råderum ved løbende at gennemføre de reformer, der er nødvendige for at 
flytte endnu flere fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse.   
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Boks 3.2: Bedre beskæftigelse og råderum til velfærd 
Regeringen hævder konstant, at det socialdemokratiske krav om flere midler til bedre velfærd er et 
udtryk for økonomisk uansvarlighed. Selvom statsoverskuddet er tæt på 100 mia. kr., er der ikke 
råderum til større vækst i det offentlige forbrug, hvis man følger kriterierne i SR-regeringens egen 
2010-plan, lyder indvendingen gang på gang.  
 
Indvendingerne er imidlertid ude af trit med den faktiske udvikling i dansk økonomi. Det økonomi-
ske råderum afhænger af beskæftigelsen. Flere i arbejde giver højere skatteindtægter og lavere ud-
gifter til overførsler. Så jo flere vi kan få i arbejde – uden at det udløser lønpres og stigende inflati-
on – jo større bliver det økonomiske råderum til enten velfærd eller skattelettelser.  
 
Hidtil har de fleste økonomer imidlertid antaget, at grænsen for hvor langt ledigheden kunne kom-
me ned uden lønpres og inflation lå relativt højt. Finansministeriets vurdering af det økonomiske 
råderum bygger på en antagelse om, at den ”strukturelle ledighed” – dvs. grænsen for hvornår yder-
ligere ledighedsfald udløser inflation og dermed økonomisk tilbagegang – ligger på 157.000 perso-
ner.  
 
De senere års fald i ledigheden har modbevist den antagelse. Det danske arbejdsmarked har vist sig 
at være enormt fleksibelt. Derfor er ledigheden faldet langt mere – under 100.000 ledige – uden at 
det har udløst hverken inflation eller lønpres. På den baggrund har AE-rådet argumenteret for, at 
den ”strukturelle ledighed” er langt mindre – og det økonomiske råderum dermed langt større – end 
hidtil antaget. Både statsministeren, finansministeren, og Nationalbanken har anerkendt AE-rådets 
pointe. Thor Pedersen siger:  
 
”Hvis du spørger mig, så er det min opfattelse, at i forhold til det modelarbejde, der hidtil har lig-
get om den strukturelle ledighed, er den lavere, end vi hidtil har troet.” (Børsen 20/3 2007) 
 
Regeringens generelle indvendinger mod Socialdemokraternes økonomiske alternativ bygger derfor 
på antagelser, som den åbenbart selv finder uholdbare. Man ønsker blot ikke en åben diskussion af, 
om det fremtidige råderum skal bruges til skattelettelser eller velfærd.  
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4. Velfærdsrettigheder og retssikkerhed 
 
I Danmark deles det politiske ansvar for velfærdens kvalitet mellem 3 forskellige politiske niveauer. 
På landsplan fastlægger regering og folketing de grundlæggende økonomiske og politiske rammer 
og mål for indsatsen. I regioner og kommuner har man – med udgangspunkt i princippet om selv-
styre – ansvaret for den daglige drift af langt de fleste velfærdsområder.  
 
For den enkelte institution, medarbejder eller borger er det afgørende imidlertid, om de politiske 
beslutninger der træffes samlet set sikrer tilstrækkelig kvalitet i den velfærd, der leveres. Når det – 
som i de senere år – ikke er tilfældet, kan det være vanskeligt at placere et klart politisk ansvar for 
udviklingen.  
 
Det sætter gang i en negativ spiral, hvor stat, regioner og kommuner bruger alt for mange kræfter på 
en indadvendt, udsigtsløs debat om skyld og ansvar. Det var eksempelvis tilfældet under forløbet 
med nedskæringer på en lang række kommunale budgetter i efteråret 2006 – og endnu engang da 
det kom frem, at indenrigs- og sundhedsministeren brød behandlingsgarantien til kræftpatienter i 
foråret 2007.   
 
Det er uden tvivl en frustrerende udvikling, som det er på høje tid at få vendt. Siden regeringsskiftet 
er der sket et brud på sammenhængen mellem de forventninger der fra politisk hold skabes til den 
offentlige velfærd – og de realiteter, der møder den enkelte borger, når serviceydelserne i praksis 
leveres.   
 
Boks 4.1: Skuffede forventninger til velfærd 

• Et af regeringens valgløfter var 2 mia. kr. over 5 år (2006-10) til bedre kvalitet i børnepas-
ningen. Alligevel afsatte 44 pct. af kommunerne samlet set færre udgifter pr. barn på børn 
og ungeområdet i driftsbudget for 2007 sammenlignet med 2006. 47 pct. afsætter et uændret 
beløb, og 9 pct. af kommunerne afsætter flere penge pr. barn (rundspørge fra Synovate Vil-
strup).   

 
• Helt samme tendens gør sig gældende på ældreområdet. Her lovede regeringen et løft på 

500 mio. kr. årligt. Alligevel måtte hver tredje kommune ifølge Ældresagen afsætte færre 
midler til plejekrævende ældre i 2007, mens kun 15 pct. af kommunerne kunne øge udgif-
terne til praktisk hjælp. 20 pct. af kommunerne måtte tilmed forringe bevillingerne til per-
sonlige pleje, som dog også blev forøget i 20 pct. af kommunerne.    

 
Vi har i stedet brug for en ny, stærk velfærdsalliance mellem stat, regioner og kommuner, institutio-
ner, borgere og medarbejdere. Udgangspunktet for en sådan udvikling må nødvendigvis være, at 
borgeren sættes i centrum og sikres ret til velfærd af en vis kvalitet i mødet med den offentlige sek-
tor.  
 
Det kan gøres ved gradvist at indføre individuelle, målbare Velfærdsrettigheder. Det skal ske i takt 
med, at det økonomiske råderum er til stede. På to niveauer: Lokalt og nationalt. Og på 5 kerneom-
råder: Børn, folkeskole, sundhed, ældre og socialt udsatte.    
 
Indførelsen af velfærdsrettigheder ligger i forlængelse af mange års arbejde med servicedeklaratio-
ner, kvalitetsstandarder og rettigheder for en lang række serviceområder – og i forskelligt omfang – 
i kommuner og regioner. Med en systematisk og gennemgribende indførelse af nye velfærdsrettig-
heder skabes der imidlertid på flere punkter forudsætning for en grundlæggende fornyelse af den 
offentlige sektor:  
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• Velfærdsrettigheder svarer til moderne menneskers forventninger og samfundssyn. Under-

søgelser viser, at danskerne finder det helt naturligt, at Folketinget sikrer nationale mindste-
krav til kvaliteten i de offentlige servicetilbud. Det afspejler, at solidariteten ikke stopper 
ved kommunegrænserne. Det afspejler samtidig, at tiden er inde til et gearskifte i velfærds-
samfundet. Hvor tidligere generationer stræbte efter blot at få adgang til bestemte ydelser – 
både når det gjaldt offentlig service og privatforbrug – er vi nu velstående nok til at koncen-
trere os om kvalitet – også i den offentlige sektor.   

  
• Velfærdsrettigheder sikrer en klar ansvarsfordeling, styrker det kommunale selvstyre og 

skaber grundlag for afbureaukratisering. Med velfærdsrettigheder sikres borgerne og 
kommuner klare vilkår, når det gælder finansieringen af en række kerneydelser. Dermed 
skabes der mulighed for afbureaukratisering. Med klare krav til den service, kommunerne 
skal stille til rådighed for borgerne, bliver der også mindre grund til regulere kommunerne i 
detaljen. Det giver plads til mere selvstyre til kommunerne, da kommunerne får bedre mu-
lighed for selv at tilrettelægge deres arbejde. 

 
• Velfærdsrettigheder skaber grundlag for dialog. Med indførelsen af lokale velfærdsrettig-

heder skabes der et klart, ensartet grundlag for dialog mellem borgere og politikere i de en-
kelte kommuner. Debatten om, hvordan lokale velfærdsrettigheder skal udformes og realise-
res, vil i høj grad kunne medvirke til at revitalisere lokaldemokratiet i de nye, større kom-
muner.  

 
• Velfærdsrettigheder garanterer medarbejderne anstændige arbejdsbetingelser. Talrige un-

dersøgelser – bl.a. fra Arbejdsmiljøinstituttet viser, at de offentlige ansattes absolut største 
trivselsproblem simpelthen er frustration over, at betingelserne for at levere service af høj 
kvalitet ikke er til stede. Med velfærdsrettigheder sikres de langt bedre muligheder for at le-
vere en tilfredsstillende indsats.   

 
• Velfærdsrettigheder er et værn mod social ulighed. Den offentlige sektors serviceydelser 

har en betydelig indkomstudlignende funktion og øger samtidig mulighederne for social 
mobilitet. Derfor er frit valg en utilstrækkelig løsning på kvalitetsproblemer. For undersø-
gelser viser, at det ofte kun er de velstillede borgere, der benytter sig af frit valg. Derfor risi-
kerer vi, at de i forvejen dårligt stillede også efterlades med de ringeste tilbud. Med vel-
færdsrettigheder garanteres alle borgere en ordentlig service – uanset hvilken institution, de 
vælger. 
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Boks 4.2: Svigt og brudte løfter 
Regeringen er imod velfærdsrettigheder. Desværre ikke kun i princippet, men også i praksis: Både 
når det handler om at sikre borgerne de rettigheder, der allerede findes i lovgivningen – og når det 
handler om at leve op til egne løfter - eksempelvis:   
 

• Genoptræning i kommunerne. Regeringen har med kommunalreformen overført genop-
træning af personer, der har været indlagt på sygehus til kommunerne. På trods af, at al er-
faring viser, at tidlig genoptræning er afgørende for, om patienterne kommer hurtigt til 
hægterne igen, viser undersøgelser, at der mange steder er lang ventetid på at komme i gang 
med genoptræningen. I omtrent halvdelen af kommunerne er der enten ikke overblik over 
ventetiderne – eller også har patienterne ventetid på over 2 uger eller mere.  

 
• Genoptræningsplan. Patienter med et lægefagligt begrundet behov for genoptræning har 

ret til en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus. Ergoterapeut Foreningen har fo-
retaget en rundspørge om kvaliteten i de genoptræningsplaner, som patienterne får. 
Rundspørgen viser, at kvaliteten i genoptræningsplanerne er stærkt svingende, og som hel-
hed ikke lever op til lovens ord eller intentioner. Den lave kvalitet betyder, at kommunerne 
skal bruge ressourcer på selv at lave udredningen, og at patienterne risikerer et mindre 
funktionsniveau, end de kunne have haft, hvis genoptræningsplanerne levede op til lovens 
ord.  

 
• Lov om undervisningsmiljø. Alle uddannelsesinstitutioner har pligt til at udarbejde en un-

dervisningsmiljøvurdering. De seneste tal fra Dansk Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM) fra 2004 peger på, at kun 41 pct. af skolerne har udarbejdet en undervisningsmil-
jøvurdering. Endvidere har DCUM oplyst, at der kun er 793 grundskoler i Danmark, der 
har bekræftet, at de har udarbejdet undervisningsmiljøvurderinger. I alt er der omtrent 2200 
grundskoler i Danmark. 

 
• Fast kontaktperson i sundhedsvæsenet. Regeringen har lovet at sikre patienterne ret til en 

fast kontaktperson i sundhedsvæsenet. Alligevel siger regeringen selv, at det i dag ”i prak-
sis langt fra er alle patienter, der i dag får tilbudt en fast kontaktperson”. (Regeringen, 
”Sammenhængende service – med respekt for borgeren”, 2007, s. 11).  

 
• Behandlingsgaranti. Regeringen har givet løfte om en maksimal ventetid på mellem 2 og 

4 uger til patienter med livstruende sygdomme (bekendtgørelse 1749). Det har imidlertid 
vist sig, at regeringen ikke har kunnet leve op til den lovfastsatte garanti, den har stillet bor-
gerne i udsigt - tværtimod. De maksimale ventetider til kræftbehandling er langt fra over-
holdt, og Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der dør én patient om dagen som følge af ven-
tetid. Kapaciteten på sygehusenes strålekanoner var i 2007 45.000 behandlinger lavere end 
behovet, så patienterne enten må vente meget længe eller rejse til udlandet for at få den 
nødvendige behandling.  

 
• Kvalitet i sygehusbehandlingen. Der er opstillet sundhedsfaglige standarder for kvaliteten 

i sygehusbehandlingen. Men rapporter fra det Nationale Indikator Projekt (NIP) viser gang 
på gang, at kvaliteten alt for ofte ikke lever op til de standarder, der er vurderet at være 
sundhedsfagligt forsvarlige. F.eks. skal mindst 90 pct. af patienterne med slagtilfælde have 
scannet hjernen i løbet af det første døgn. Den standard er der ikke én region, der lever op 
til.  
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• Undervisning i linjefag i folkeskolen. På trods af regeringens løfter om at styrke linje-
fagsundervisningen i folkeskolen er det under halvdelen af eleverne fra 1.- 4. klasse, der i 
matematik modtager undervisning fra en lærer med linjefag i matematik. Tilsvarende er det 
under halvdelen af klasserne i natur/teknik, der bliver undervist af lærere med linjefag, og 
kun halvdelen af skolerne har vedtagne principper for linjefagsdækning. (Ugebrevet Man-
dag Morgen den 19. marts 2007) 

 
• Minimumstimetal i folkeskolen. Folkeskoleloven stiller mindstekrav til antallet af timer i 

folkeskolen. Men alt for mange steder indfries kravene ikke i praksis. Ifølge en undersøgel-
se fra Undervisningsministeriet må en sjettedel af landets folkeskoleelever klare sig med 
færre timer, end loven giver dem ret til.  

 
• Kontaktsamtale for arbejdsløse. Ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har ret til 

en samtale efter 3 måneders ledighed. I et svar til Folketinget oplyser beskæftigelsesmini-
ster Claus Hjort Frederiksen, at kun ca. 60 pct. af dagpengemodtagerne har fået deres 3 må-
neders samtale til tiden. I nogle kommuner får kun hver fjerde deres 3-mdr.’s samtale til ti-
den.  

 
• Ret og pligt til aktivering. Som ledig har man ret og pligt til aktiveringstilbud i form af 

kurser og efteruddannelse, job med løntilskud eller virksomhedspraktik. Opgørelser fra Be-
skæftigelsesministeriet fra februar 2007 viser, at ca. hver fjerde ledige ikke får aktiverings-
tilbudene rettidigt. 

  
• Jobtilbud. Ugebrevet A4 offentliggjorde d. 23. april 2007 en undersøgelse, der bl.a. viste, 

at tre ud af fire ledige ikke får tilbudt arbejde. Værst ser det ud på kontanthjælpsområdet, 
hvor hver ottende kontanthjælpsmodtager ikke har fået tilbudt et job indenfor den sidste 
måned. Tre ud af fire afviser, at de får hjælp eller støtte fra jobcentret i deres jobsøgning. 

  
• Pasningsgaranti. Regeringen har lovet borgerne ret til at få deres børn passet. Samtidig er 

kommunerne underlagt så strenge økonomiske rammer, at de er nødsaget til at holde flere 
og flere lukkedage for at få økonomien til at hænge sammen. Beregninger fra Ministeriet 
for Familie- og Forbrugeranliggender viser, at der i gennemsnit blev én lukkedag mere om 
året fra 2006-2007. En undersøgelse fra Catinét har vist, at 66 pct. af daginstitutionerne har 
indført lukkedage inden for de seneste 5 år. I alt holder daginstitutionerne i gennemsnit 8 
lukkedage om året, hvor der altså ikke er reel pasningsgaranti.  

 
 
4.1 Lokale velfærdsrettigheder  
På lokalt plan forpligtes kommunerne til at udarbejde deres egne velfærdsrettigheder. Borgerne og 
brugerne af den offentlige service sikres dermed en stærkere relation til kommunen og regionen, 
fordi der i alle kommuner sikres oplysning, gennemskuelighed og dialog i forhold til kommunens 
serviceniveau.  
 
For at velfærdsrettighederne for alvor skal styrke den borgernære opgaveløsning, skal der tages ud-
gangspunkt i hverdagserfaringer. Der er brug for, at den enkelte kommune i dialog med borgere, 
brugere, professionelle, frivillige, erhvervsliv, foreninger, klubber, medarbejdere og andre fastlæg-
ger konkrete velfærdsrettigheder og anvender dem i hverdagen.  
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Det er naturligvis afgørende, at velfærdsrettighederne faktisk leveres i praksis. Inden for rammerne 
af den årlige regnskabsaflæggelse skal kommunen/regionen derfor tillige aflægge et velfærds-
sregnskab. Et sådant regnskab vil kunne træde i stedet for en mængde eksisterende rapporterings-
krav og som sådan bidrage til afbureaukratisering og regelforenkling.  
 
Det skal være hurtigt og nemt for den enkelte borger og bruger at komme i dialog med kommunen 
eller regionen i tilfælde, hvor velfærdsrettighederne svigtes. Målet er, at velfærdsrettighederne skal 
fungere som en løftestang – ikke en gabestok. De skal være et naturligt led i et system, hvor erfarin-
gerne bruges fremadrettet til gavn for brugeren, medarbejderne og kvaliteten i den offentlige service 
i sin helhed. 
 
4.2 Nationale velfærdsrettigheder 
På nationalt plan fastsættes og finansieres et mindre antal velfærdsrettigheder af regering og folke-
ting. Enten ved lov – eller efter aftale med kommuner og regioner. I begge tilfælde finansierer sta-
ten fuldt ud de krav, der stilles.  
 
Velfærdsrettighederne indføres gradvist – i takt med de økonomiske muligheder som er beskrevet 
ovenfor. De er samtidig dynamiske. Standarden skal løbende bevæge sig opad – i takt med den al-
mindelige velstandsudvikling.  
 
For alle nationale velfærdsrettigheder gælder, at der skal være tale om fuldstændig ubureaukratiske 
krav af direkte relevans for den enkelte borger.  
 
Indførelsen af velfærdsrettigheder vil som nævnt fokusere på 5 kerneopgaver for den offentlige sek-
tor. Her vil Socialdemokraterne bl.a. sikre:  
 
Socialt udsatte 

 
• Ret til behandlingstilbud og social opfølgning for børn efter ophold på krisecentre. 

Børn, der har haft midlertidig ophold på et krisecenter, har ofte været udsat for oplevelser 
som i værste fald kan give børnene permanente psykiske problemer. Børnene skal have ret 
til netop det tilbud, som kan hjælpe dem.   

 
• Reel behandlingsgaranti for stofmisbrugere. 2 ugers ventetidsgaranti på såvel social- som 

medicinsk udredning, visitation til og iværksættelse af behandlingstilbud, som følger natio-
nale kvalitetsstandarder. VK-regeringen overholder ikke den behandlingsgaranti på 14 dage, 
som er fastsat, og den enkelte har ingen behandlingsgaranti på den medicinske behandling. 
Det er uværdigt og forringer behandlingen. 

 
• Ret til relevante boligtilbud for hjemløse. Eksempelvis i form af skurby-projekter, op-

gangs-fællesskaber, skæve boliger etc. Vi kan ikke acceptere at et velfærdssamfund som 
Danmark har så mange hjemløse, som vi ser i disse år, og at der samtidig gøres så lidt for at 
hjælpe dem. Mange af dem lever under kummerlige forhold, mens de kæmper med fysiske 
og psykiske problemer. Der er et presserende behov for at sikre ordentlige boligtilbud, hvor 
den enkelte kan få ordentlig hjælp til løsning af sine problemer. 
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Børn 
 

• Max. 3 børn pr. voksen i vuggestuerne. Bedre normeringer i dagpasningstilbud er afgø-
rende for at sikre mere kvalitet i børns liv. Gennem tæt voksenkontakt sikres børnene nær-
hed, udvikling og indhold i hverdagen. En høj voksen-barn ratio er også et vigtigt redskab i 
kampen mod negativ social arv og socialt betingede problemer. Danmark har langt dårligere 
normeringer i dagpasningstilbud end vores nabolande Norge og Sverige. 

 
• Max. 6 børn pr. voksen i børnehaverne.  

 
• Max. 3 børn pr. voksen i dagplejen. 

 
• Gratis, sund mad i alle vuggestuer og børnehaver. Sund mad hver dag er helt centralt, når 

det gælder forebyggelse af fedme og overvægt. Gode kostvaner underbygger desuden indlæ-
ring og er derfor en vigtig brik i bekæmpelsen af den negative sociale arv. En gratis mad-
ordning vil også aflaste børnefamiliernes travle hverdag. 

 
• Pasningsgaranti uden lukkedage i egen institution – undtagen når formålet er pædago-

gisk udvikling. I alt holder daginstitutionerne i gennemsnit 8 lukkedage om året. Det er 
fuldstændig uacceptabelt og forhindrer reelt forældrene i at passe deres arbejde. Særligt i 
familier med flere børn kan det være et stort problem med de mange lukkedage. 

 
• Ret til pasning af pædagogisk uddannet personale. Mindst 80 pct. af personalet i dag-

institutionerne skal være pædagogisk uddannede. Kvaliteten af dagtilbuddene hænger 
uløseligt sammen med mere og bedre uddannet personale. Derfor skal der indføres mini-
mumsregler for uddannet personale på daginstitutionsområdet. Blandt andet for at sikre, at 
nye forskningsresultater, gode erfaringer og viden i det hele taget er det, der omgiver den 
faglige indsats på børneområdet.  

 
• Mindst 4 kvadratmeter gulvareal pr. barn i daginstitutioner. 12 procent af alle danske-

re tilbringer deres hverdag i en daginstitution. Flere undersøgelser viser, at støjproblemer er 
meget voldsomme i daginstitutioner. Det skader børnenes trivsel og nedslider de ansatte. 
Undersøgelser af vuggestuer i København viser, at øges arealet pr. barn med 1 kvadratmeter 
reduceres børnenes sygdom med 10 procent. 

 
Folkeskole 
 

• Tilbud om lektiehjælp efter skole. Forslaget vil modvirke den sociale slagside, som lektie-
byrden giver, og forhindre, at elever i indskolingen sidder alene med lektier derhjemme. 

 
• Maksimalt 24 elever i klasserne. Mere end 24 elever i en klasse gør det umuligt for en læ-

rer at give en god undervisning til alle elever. Samtidig er det dokumenteret, at færre elever i 
en klasse giver et bedre udbytte.  

 
• Ret til sikre, sunde og stimulerende ude- og indearealer på skolerne. Folkeskolernes re-

novering er blevet forsømt. Eleverne går i skoler med usunde klasselokaler, uhumske toilet-
ter og dårlige møbler. Det er uhensigtsmæssigt for elevernes læring og er dårlige arbejdsfor-
hold for lærerne. Vi har brug for moderne skoler i Danmark. 
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• Adgang til sund, billig mad på alle skoler. Sund mad i skolen vil styrke den fælles indsats 
mod dårlige kostvaner hos elever og giver mere koncentrerede børn. 

 
• Garanti for særlig, målrettet undervisningsstøtte til elever som ikke kan læse ved ud-

gangen af 1. klasse. I alle fag indgår læsning som et uundværligt redskab. Derfor skal alle 
elever have gode læsekompetencer, så de også har forudsætningerne for at være gode i fol-
keskolens resterende fag.  

 
• Ret til egnet tilbud inden 3 måneder for elever med behov for specialundervisning. I 

mange kommuner er der al for lang behandlingstid fra en elev indstilles til et særligt under-
visningstilbud til specialtilbudet iværksættes. For at sikre elevens tarv skal udredningstiden i 
alle led nedsættes, så eleven er i det nye tilbud inden 3 måneder. 

 
Sundhed  

 
• Ret til omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, f.eks. kræft. Iføl-

ge Kræftens Bekæmpelse dør én kræftpatient om dagen af lange ventetider til udredning og 
behandling. Socialdemokraterne vil give patienter med livstruende sygdomme ret til omgå-
ende behandling - om nødvendigt på privathospital eller i udlandet. 

 
• Ret til enestue for døende. Døende skal have ret til at tage afsked med familien i fred og ro 

på en enestue. Det er uværdigt og helt unødvendigt i et rigt samfund, at døende ligger på 
overfyldte flersengsstuer. 

 
• Ret til en seng på en stue ved indlæggelse. Alt for mange patienter oplever at blive indlagt 

på overfyldte afdelinger, hvor de skal sove på gange eller i baderum. Socialdemokraterne vil 
give regionerne mulighed for hurtigt at komme i gang med renoveringen af de nedslidte sy-
gehuse og opførelse af nye, moderne sygehuse.  

 
• Ret til genoptræning indenfor en uge efter udskrivning fra hospital. Efter et sygdoms-

forløb er alle patienter ivrige efter at få det liv igen, de kendte før sygdommen, men det 
kræver i mange tilfælde genoptræning, som der ofte er lang ventetid til i dag. 

 
• Ret til årligt sundhedstjek for alle danskere. Mange sygdomme bliver mindre alvorlige, 

hvis de opdages og behandles tidligt. Sundhedstjek kan desuden være med til at forebygge 
mange sygdomme, f.eks. folkesygdomme. 

 
• Ventetid ved telefonisk henvendelse til vagtlæge må ikke overstige 5 minutter. Pludse-

ligt opstået sygdom kan være alvorligt og kan skabe stor utryghed. Derfor er det vigtigt hur-
tigt at kunne komme i kontakt med en vagtlæge. 

 
• Ventetid til konsultation hos vagtlæge må maksimalt vare en time. Ventetiden til kon-

sultation hos vagtlægen med små børn, der er syge eller med smerter, kan virke meget lang. 
Derfor er det rimeligt, at ventetiden ikke overstiger en time. 

 
• Hjemmebesøg fra vagtlæge skal aflægges indenfor 3 timer. Hjemmebesøg er som regel 

af hastende karakter, derfor bør ventetiden ikke overstige 3 timer. Akutte tilfælde skal natur-
ligvis håndteres langt hurtigere.  
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Ældre 
 

• Ret til et bad om dagen for plejekrævende ældre. De fleste ældre får kun tilbudt ét 
bad om ugen. Det er helt uacceptabelt. De ældre skal have mulighed for at komme i bad 
hver dag, såfremt de ønsker det. 

 
• Ret til en tur i frisk luft for plejekrævende ældre. Mange ældre forbinder en gåtur 

med stor livskvalitet, men er praktisk afskåret fra at få deres ønske opfyldt. Det må være 
en ret at komme ud en gang om dagen, hvis den ældre ønsker det.  

 
• Ret til rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen. VK-

regeringen mener, at rengøring hver 3. uge er godt nok til de ældre. Bare fordi man er 
blevet ældre, skal hygiejnestandarden ikke falde. Rengøring en gang om ugen er en helt 
rimelig ret for de ældre.  

 
• Ret til pleje og omsorg af ét plejeteam bestående af én fast kontaktperson og max 4 

forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen i dagtimerne. Besøg af 10 forskellige 
hjemmehjælpere på det samme antal besøg er uacceptabelt. Der skal være klare rettighe-
der for, hvor mange forskellige hjemmehjælpere der må komme i den ældres hjem.  

 
• Ret til at visiteret genoptræning leveres inden for en uge, og gængse hjælpemidler 

leveres inden for to dage. Når den ældre har brug for træning til at komme tilbage i god 
fysisk form, skal hjælpen komme hurtigt. Lang ventetid betyder, at genoptræningen bli-
ver endnu sværere.  

 
Boks 4.3: Brugere og brugerorganisationer kræver velfærdsrettigheder 
 
En række af landets store interesseorganisationer vil have minimumsgarantier for den kommunale 
service, der skal ydes til borgerne. Det gælder eksempelvis Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse, 
Børns vilkår, FOA, BUPL og Danmarks Lærerforening:  
 
”Vi mener, der skal indføres nogle mindstekrav for, hvad der skal være i orden, for at man kan 
leve et anstændigt liv….Kommunerne må ikke stå alene med regningen. Men samtidig tror jeg, at 
hvis vi indførte standarder, ville der være ting, der blev billigere. For det ville betyde, at de ansatte 
helt præcis ville vide, hvad der skulle gøres for at løse deres opgave.” 
 
”Det er grotesk, at det åbenbart er nødvendigt at præcisere sådanne krav, som for langt de fleste 
mennesker er rene selvfølgeligheder. Selvom man er ældre og svagelig og ikke har kræfter til  eller 
tradition for at ytre sine krav, har man ret til vilkår, som alle andre i samfundet tager for givet.” 
 
Bjarne Hastrup, direktør for Ældresagen som repræsenterer 500.000 medlemmer. Politiken 
15/03/07 og pressemeddelelse fra Ældresagen.  
 
”I Danmark har man standarder for, hvor meget plads en burhøne har krav på, men ikke hvor me-
get plads vores børn skal have i en daginstitution. Det kunne vi godt tænke os, der kom nogle reg-
ler for, ligesom der findes en lang række andre områder, hvor et minimumskrav ville sikre en eller 
anden form for standard for borgerne.” 
 
Peter Albæk, Børns Vilkår. Politiken 15/03/07 
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”Borgerne og brugerne bør have klare og præcise rettigheder. Behovet for at ældre kommer i bad 
eller får tilbud om rengøring er cirka det samme i Gedser som i Skagen. Det kommunale selvstyre 
kan fint tåle at blive udfordret på sin service, hvor alle kan se, at det halter mange steder i dag,” 
 
Dennis Kristensen, formand for FOA. Jyllandsposten 16/03/07 
 
”Jeg ser gerne standarder inden for de fysiske rammer i institutionerne og antallet af pædagoger 
pr. barn. Det vil give tryghed for medarbejderne og forældrene.”  
 
Henning Pedersen, formand for BUPL. Jyllandsposten 16/03/07 
 
”Vi oplever, at der kan gå år, før børn kommer til skolepsykolog. Her vil det være relevant for po-
litikerne at indføre en national standard.” 
 
Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening. Jyllandsposten 16/03/07  
 
4.3 Retssikkerhed 
Indførelsen af velfærdsrettigheder vil medføre et betydeligt løft af velfærden set fra den enkelte 
borgers synspunkt. Det er imidlertid ligeledes nødvendigt at sikre den enkeltes borgers rettigheder 
gennem en sanering af det eksisterende klagesystem.  
 
Socialdemokraterne foreslår, at der etableres en serviceombudsmand i alle kommuner og regioner 
til at hjælpe, opsamle og vurdere henvendelser fra borgerne og brugere. Det skal være muligt for 
enhver borger at henvende sig til serviceombudsmanden. Serviceombudsmanden skal fungere helt 
uafhængigt af politikere og administration i kommuner og regioner – på linie med Folketingets om-
budsmand.  
 
Boks 4.4: Borgerrådgiver i Københavns kommune 
Siden 2004 har der været en uafhængig borgerrådgiver i Københavns Kommune. Borgerrådgiveren 
skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og sikre, at borgernes tilbagemeldinger på 
kommunens service bliver hørt og brugt. Borgerrådgiveren skal gøre det lettere at klage, hvis 
kommunen ikke lever op til lovgivningens krav til sagsbehandling eller serviceniveau. Klagerne 
kan f.eks. handle om lang sagsbehandlingstid, manglende inddragelse af borgeren, uforståelige 
breve eller diskrimination. De kan også handle om dårlig rengøring på skoler, huller i cykelstien 
eller hjemmehjælp, som ikke leveres til tiden.  
 
Københavns Kommune har fået lavet en ekstern evaluering af borgerrådgiveren. Evalueringen vi-
ser, at der er en høj grad af tillid til borgerrådgiveren blandt brugere, borgere og medarbejdere og 
bred enighed om, at borgerrådgiveren kan bidrage til en forbedring af kommunens sagsbehandling 
og service. For borgerne er det blevet lettere at klage, og deres klager bliver hørt. Medarbejderne 
og forvaltningerne har fået hjælp til at forbedre sig på netop de områder, hvor det kræves. Politi-
kerne har fået endnu bedre overblik over de ting, som kan forbedres i kommunen.  
 
I særlige tilfælde ved gentagne alvorlige svigt i en kommune eller region skal den ansvarlige mini-
ster på et serviceområde have mulighed for at sætte den pågældende kommune eller region under 
”serviceadministration” med henblik på at sikre kvaliteten. Der kan være tale om, at et helt ser-
viceområde, en afdeling eller en konkret institution sættes under administration, indtil baggrunden 
for problemerne er fuldt belyst, og der er taget initiativ til at rette op på situationen.  
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Modellen kendes allerede i dag, hvor en kommune, der havner i økonomisk uføre, kan sættes under 
administration og øget tilsyn af Indenrigsministeriet. Kvalitetsmæssige svigt overfor for borgerne 
bør imidlertid betragtes og behandles fuldt ud lige så alvorligt som overtrædelser af de økonomiske 
rammer for den kommunale drift.  
 
En anden afgørende faktor for borgernes retssikkerhed er rimelige sagsbehandlingstider i det of-
fentlige. Lange sagsbehandlingstider vil oftest føles som en stor personlig belastning, og der kan 
tilmed være økonomisk byrder knyttet til en længerevarende uafklaret situation. Dertil kommer, at 
sagsbehandlingstider selvfølgelig indgår i den gængse opfattelse af kvaliteten i den offentlige ser-
vice – i mange tilfælde – på linie med selve modtagelsen af den offentlige service.  
 
På nogle områder er der uforholdsmæssigt lange ventetider. I visse tilfælde kan f.eks. en arbejds-
skade medføre flere års sagsbehandling, før der foreligger en endelig afgørelse for den berørte. 
Mange steder er sagsbehandlingstiden f.eks. ved tilskud til hørerapparater lang – uden hensyntagen 
til at ventetiden betyder særdeles meget for ældre borgere.  
 
Derfor foreslår Socialdemokraterne, at der gennemføres et landsdækkende servicetjek af sagsbe-
handlingstiderne på en række af de centrale velfærdsområder. Servicetjekket skal udmønte sig i 
nogle klare retningslinier for sagsbehandlingstider. Borgerne skal have krav på at vide, hvornår der 
senest foreligger en afgørelse i sager af væsentlig betydning for den enkelte. Hvis et servicetjek 
viser flere velfærdsområder med lange sagsbehandlingstider, må der naturligvis sættes ind for at få 
reduceret ventetiden. 
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5. Styring og ledelse  
 
I debatten om den offentlige sektor fremstilles nye investeringer og organisatoriske reformer ofte 
som alternative veje til den nødvendige kvalitetsudvikling. Det er helt igennem misvisende. Sand-
heden er, at den offentlige sektor ikke kan nøjes med enten at reformere eller investere sig ud af 
sine problemer. Man er nødt til at gøre begge dele på én gang.  
 
Den mest grundlæggende forudsætning for kvalitet i den offentlige sektors velfærdsydelser findes i 
”virksomhedskulturen” blandt ledere og medarbejdere. Her defineres, synliggøres og udvikles men-
neskesyn, værdier og standarder hermed omgangstone, adfærd og samspil.  
 
Alle – hvad enten det er borgere eller ansatte – har en klar fornemmelse af, hvordan en velfunge-
rende, kvalitetspræget offentlig organisation fungerer. Når man træder indenfor døren i en daginsti-
tution, en borgerbutik eller et klasseværelse, hvor dygtige og engagerede ansatte udfolder deres fag-
lighed og kompetencer, er man ikke i tvivl om, hvad kvalitet betyder i praksis.  
 
Det handler om værdier og kultur, men også om styring og ledelse. At en række instrumenter har 
vist sig at virke mod hensigten betyder ikke, at den offentlige sektor vil være i stand til at nå sine 
mål uden styring og ledelse - tværtimod. Der er konstant behov for at:  
 

• Skabe rammer som befordrer forbedring, udvikling og forandring i den offentlige sektor 
 

• Sikre en hurtig udbredelse af nye metoder med høj dokumenteret effektivitet gennem mål-
rettet videndeling, både indenfor og på tværs af de enkelte enheder  

 
• Garantere borgerne retssikkerhed 

 
• Udvikle den offentlige sektors evne og motivation til at efterstræbe nye samfundsmæssige 

målsætninger, nye organisationsformer, digitalisering og bedre arbejdsmetoder  
 
Men man kan ikke kommandere, kontrollere og registrere en dårlig fungerende offentlig institution 
om til noget bedre. Der er derfor behov for en ledelses- og styringsreform, som fjerner virkningslø-
se eller decideret skadelige styrings- og kontrolværktøjer – og sætter bedre, mere fokuserede løs-
ninger i stedet.  
 
Regeringen har de seneste 5 år bombarderet den offentlige sektor med dokumentationskrav. Det har 
medvirket til at fjerne fokus fra kerneopgaverne og har givet de ansatte i institutionerne mere admi-
nistrativt arbejde frem for at fokusere på at levere en god service for borgerne. En undersøgelse fra 
FTF har vist, at socialrådgiverne kun bruger omtrent 18 pct. af deres tid på at være i kontakt med 
borgerne. For Socialdemokraterne er det fuldstændig uacceptabelt og hænger ikke sammen med god 
kvalitet i den offentlige sektor.  
 
Frem for at forfine styrings- og måleredskaberne yderligere gælder det om at styre efter og måle det 
væsentlige. Kort sagt er udfordringen at gøre det væsentlige målbart – frem for at gøre det målbare 
væsentligt. Det er ikke bare en teknisk udfordring - men kræver først og fremmest fokus. Fra rege-
ring og folketing, regioner, kommuner – og offentlige ledere.  
 
Gennem alle led i styringskæden må vi sikre en skarpere prioritering. Hvis alle gode formål og 
hensyn er lige højt prioriterede, så mister styring og ledelse sin relevans og bliver til et uvedkom-
mende irritationsmoment for de medarbejdere, der forsøger at løse deres opgaver med udgangs-
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punkt i deres egne faglige forudsætninger. Det er netop den udvikling mange offentligt ansatte rea-
gerer så kraftigt imod i disse år.    
 
Med det udgangspunkt bør der foretages en kritisk gennemgang af den offentlige sektors styrings-
midler herunder formålsparagraffer, resultatkontrakter, virksomhedsplaner og afrapporterings- og 
dokumentationssystemer. Det vil ikke alene sikre en skarpere politisk debat om målsætninger for 
løsningen af offentlige kerneopgaver. Men også større og mere kvalificeret fokus på hvilke indsats-
områder, der særligt bør fremmes for at nå de pågældende mål, og det understøtter en stærkere fo-
kusering på effekterne af indsatsen.  
 
Netop sådan en sammenhængende tankegang synes at være udgangspunktet for nogle af de mest 
lovende reformaktiviteter i nogle af landets kommuner.  
 
Boks 5.1: Styr på folkeskolen i Københavns kommune 
Efter kommunalvalget i 2005 tog Københavns overborgmester konsekvenser af mange års omfat-
tende kvalitetsproblemer i det københavnske skolevæsen og samlede bredt flertal bag programmet 
”Faglighed for alle”.  
 
Helt centralt i programmet er, at man hverken styrer mere eller mindre, men bedre. Skolerne styres 
gennem kontrakter med målbare indsatsområder. Samtidig får den enkelte leder en resultatkontrakt. 
I kontrakterne styres der bl.a efter: 
 
- Elevernes øgede faglige niveau 
- At der er udfordringer for både svage og stærke elever 
- Mønsterbrydning på skolerne 
- Sygefravær og arbejdsmiljø blandt lærerne 
 
 
Den offentlige sektor skal i langt højere grad måle – og måles på – de værdier den skaber. På ind-
satsens virkning for de borgere der modtager den pågældende ydelse og for det øvrige samfund.  
Med indførelsen af velfærdsrettigheder er der gode muligheder for at foretage et sådant sporskifte 
og puste nyt liv i princippet om mål- og rammestyring: Velfærdsrettighederne sikrer forsvarlige 
rammer for den enkelte borger, institution og kommune. På den baggrund kan der fokuseres på nye 
mål for indsatsens effekt.  
 
5.1 Afbureaukratisering 
Efter et regeringsskifte er vi klar til gennemgå de statslige proces-, kontrol og registreringskrav med 
en tættekam. Det er der et udtalt behov for efter, at udviklingen de senere år efter alle berørte parters 
vurdering er løbet løbsk. Der bruges alt for meget tid på at sidde bag et skrivebord i stedet for at 
bruge ressourcerne, hvor der er brug for dem, f.eks. til at passe ældre og syge. Vi ved, at det også er 
med til at reducere arbejdsglæden for de offentlig ansatte, at de bruger så stor en del af deres tid på 
administration. 
 
Mens regeringen har talt om regelforenkling, er udviklingen gået i den stik modsatte retning. 
Mængden af bureaukratisk regulering stiger og stiger. Det konkluderer en rapport fra Finansmini-
steriet fra 2005.  
 
Socialdemokraterne vil en anden vej: Vi vil frigøre ressourcer, så de bliver brugt, hvor der er behov 
for dem, og vi vil gøre reglerne mere fleksible, så kommunerne selv har et råderum, hvor det fornuf-
tigt, at beslutningerne bliver taget lokalt. 
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Boks 5.2: ”Frihedsbreve” uden effekt 
Ikke mindre end tre gange har indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen lovet kom-
munerne større frihed i opgaveløsningen. Alligevel er udviklingen gået i den forkerte retning – mod 
en eksplosiv vækst i bureaukrati og detailregulering.  
 
Første gang op til valgkampen i 2001 var et af Venstres store slagnumre et såkaldt ”frihedsbrev” til 
kommunerne. Efter regeringsskiftet opfordrede indenrigs- og sundhedsministeren derfor kommuner 
og amter til at indsende forslag og ideer til at sikre friere rammer for opgaveløsningen – til gavn for 
borgerne. Regeringen modtog over 2500 forslag.  
 
Alligevel var bureaukratiseringen i 2004 vokset så kraftigt, at kommuner og regioner stillede krav 
om et kursskifte. I kommune- og regionsaftalerne for 2005 var Lars Løkke derfor igen klar med et 
løfte om, at: ”regelforenkling og lettelser af administrative byrder skal prioriteres højt”. I den ar-
bejdsgruppe, der blev nedsat for at realisere målsætningen, dokumenterede Finansministeriet klart, 
at reguleringsmængden – og særligt den såkaldte procesregulering, som stiller krav til den konkrete 
udførelse af arbejdet i den offentlige sektor – er steget eksplosivt de senere år.  
 
Det ændrede ikke på, at udviklingen er fortsat i den forkerte retning frem til i år – hvor regeringen i 
årets kommuneaftaler for tredje gang lover kommunerne friere rammer og tilslutter sig en række 
principper for den fremtidige arbejdsdeling mellem staten og kommunerne. Heller ikke i denne er 
der imidlertid meget, der tyder på, at regeringens løfter får nogen konkret, positiv virkning. Allerede 
i regeringens første udspil til en kvalitetsreform opereres derimod med en serie nye bureaukratiske 
tiltag.     
 
Vores udgangspunkt vil være, at alle centralt dikterede regler, kontrolforanstaltninger eller registre-
ringskrav skal opfylde to krav. De skal for det første have til formål at løse et klart formuleret, 
dokumenteret og indlysende væsentligt problem. Og de skal for det andet bruges til noget. Den 
offentlige myndighed, der kræver dokumentation, må selv kunne dokumentere nytten og nødven-
digheden af de krav, den stiller til andre.   
 
Foranstaltninger som ikke opfylder disse to krav, bør simpelthen afskaffes.  
 
Boks 5.3: Eftertænksomme DJØFere 
Politiken bragte d. 29. marts 2007 en kronik af en række nuværende ledere, der alle i 1990’erne var 
ansat i Finansministeriet og tog aktivt del i udarbejdelsen af de omfattende kontraktstyringsinitiati-
ver, som den daværende SR-regering igangsatte.  
 
Kronikørerne beskriver, hvordan oprindeligt gode og nødvendige intentioner langsomt, men sikkert, 
gled over i en bureaukratisk konceptkonkurrence, hvor antallet af kontraktmål blev vigtigere end 
indholdet. Styringen tog overhånd, og som de syv forfattere skriver så ”tabte man den konstruktive 
dialog om, hvad der er væsentligt, og hvad der er uvæsentligt”.  
 
Forfatterne fremhæver, at der nu er behov for at tage livtag med den omfattende styring, hvis den 
offentlige sektor skal tilbage på banen.  
 
Først og fremmest skal der skiftes fokus fra styring og tilsyn til ledelse og ansvar. Der er generelt 
brug for at forbedre ledelsen, men der er også behov for at skabe bedre forhold for de ledere, som 
….skaber resultaterne..(..)..finder de rette metoder, laver det lange seje træk, trækker de upopulære 
beslutninger og tager den daglige dialog med medarbejdere og borgere på en ordentlig måde”. Det 
skal ganske enkelt gøres mere attraktivt at være frontleder.  
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Forfatterne fremhæver samtidig, at der er behov for at gå i clinch med de mange procedurer og reg-
ler. Det ”styringsuhyre”, som 90’ernes gode principper udviklede sig til, har bundet de offentlige 
ledere i en sådan grad, at det har umuliggjort alle gode udviklingsmuligheder. Der skal derfor være 
færre og mere relevante mål. 
 
Mogens Lykketoft og Marianne Jelved, der begge spillede en central rolle i udviklingen af den of-
fentlige sektor i 90’erne, har udtrykt deres fulde opbakning til kronikørernes vurdering af udviklin-
gen og til budene på nødvendige forandringer.  
 
Socialdemokraterne vil sætte ind på flere fronter mod den stigende statslige regulering af kommu-
nerne. En af de store udfordringer bliver at få lavet en systematisk indsats, der kan sikre, at medar-
bejderne får mere tid til borgerne. Det handler ikke kun om antallet af regler og indberetningskrav. 
Det væsentlige er, at medarbejderne får bedre tid til at fokusere på de kerneydelser, de er ansat til at 
levere. Redskaberne til det kan være mange: Det kan f.eks. gøres ved at forbedre IT-systemerne, 
ved at afskaffe unødvendige regler, ved at afskaffe dobbeltregistreringer eller ved at smidiggøre 
administrationen af reglerne.  
 
Socialdemokraterne foreslår derfor, at der på de store velfærdsområder foretages en måling af, hvor 
meget tid medarbejderne bruger på administration. Målingen skal danne udgangspunkt for en sy-
stematisk kortlægning af de administrative krav, medarbejderne bliver mødt med. På den baggrund 
skal der opstilles en konkret målsætning for nedbringelsen af den tid, medarbejderne bruger på ad-
ministration. Det kan f.eks. være en målsætning om, at den skal være nedbragt med 10 eller 15 pct. i 
den kommende regeringsperiode. Metoden er velafprøvet: Regeringen har gjort noget lignende på 
erhvervsområdet, men ønsker ikke at stille samme krav til kvaliteten i den regulering, der er rettet 
mod kommunerne. 
 
Tabel 5.1: Andel af arbejdstid for ikke-administrativt personale der anvendes på administra-
tion (udvalgte grupper) 
Stillingskategori Administration 

i pct.  
Læger 15 
Sygeplejersker 20 
Øvrig social- og sundhedspersonale 8 
Børnepasning og pædagogik 10 
Undervisere i folkeskole og på ungdomsud-
dannelser 

15 

Undervisere på videregående uddannelser 20 
Politiet 6 
Kilde: Finansministeriet (februar 2003), Budgetredegørelse 2003, kapitel 7, side 217-254. 
 
Socialdemokraterne har også en velbegrundet formodning om, at en væsentlig årsag til den store 
administrationsmængde i kommunerne er, at kommunerne bruger for meget tid på at dobbeltindbe-
rette og dobbeltregistrere. Det skyldes dels, at der ikke er noget samlet overblik over hvilke indbe-
retningskrav, der stilles til kommunerne og dels, at IT-systemerne er alt for dårlige til at snakke 
sammen. Det sidste betyder, at sagsbehandlerne ofte må indtaste de samme oplysninger i flere for-
skellige IT-systemer. Det siger sig selv, at det er spild af tid, og at tiden i stedet kunne bruges til at 
skabe bedre service for borgerne. 
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Samlet set foreslår Socialdemokraterne en systematisk indsats, der skal sikre, at rammerne for 
kommunernes opgavevaretagelse er så god som overhovedet muligt. Det indebærer, at kvaliteten af 
den statslige regulering af kommunerne er i top og ikke er unødigt bureaukratisk. Og det stiller også 
krav til smidigheden i IT-systemerne. Socialdemokraterne foreslår derfor, at:  
 

• Måle den tid kommunerne bruger på administration på de store serviceområder 
 
• Opstille et bindende mål for reduktion i kommunernes administrationsbyrde – det kan f.eks.  

være 10-15 pct. i næste valgperiode 
 

• Oprette en database med samtlige kommunale indberetningskrav. Databasen skal danne ud-
gangspunkt for en systematisk forenklingsindsats og skal være et værn imod dobbeltregistre-
ring og dobbeltarbejde 

 
• Gennemgå alle kommunale sagsbehandlingssystemer og få dem til at spille sammen 

  
Boks 5.4: Eksempler på afbureaukratisering  
En effektiv forenklingsindsats kræver klare mål og systematik. Men allerede i udgangspunktet kan 
afskaffelsen af en serie indlysende ufleksible, usammenhængende og bureaukratiske regler for-
holdsvis lette en række administrative byrder. Det er selvsagt vigtigt, at borgernes retssikkerhed 
ikke sættes over styr, men der er et alvorligt behov for at få aflivet det bureaukrati, som alene tjener 
systemets sag og ikke borgeren eller sagsbehandleren.  
 
Eksempelvis har lærerne i folkeskolen pligt til at udarbejde både en uddannelsesbog og en uddan-
nelsesplan til den enkelte elev. Det er udmærkede redskaber. Men de kan sagtens slås sammen. 
Princippet bør være helt enkelt: Én plan pr. elev.  
 
Ligeledes er der et presserende behov for at få gennemtrawlet de øvrige kommunale områder for 
dobbelt regulering. F.eks. er det højst besynderligt, at der ikke er én fælles løntilskudsblanket til 
forsikrede og ikke-forsikrede ledige. 
 
Tilsvarende bør skrues ned for de mange detailregulerende regler. Indenfor f.eks. social- og be-
skæftigelsesområdet er der en enorm underskov af regler som meget konkret fastsætter, hvad de 
ansatte skal foretage sig i mødet med borgeren. Det er udtryk for dyb mistillid fra ministrenes side 
og er ikke kun en plage for den ansatte i det daglige arbejde. Mange borgere melder tilbage, at mø-
derne opleves som indholdsløse og alene afholdes for at overholde krav i lovgivningen. I stedet for 
at lade møderne være styret af lovgivningsfastsatte regler, bør der udarbejdes vejledninger, som 
den ansatte kan lade sig inspirere af.   
 
Kravet til at mindske administrationsmængden skal dog også gælde kommunerne. Også internt i 
kommunerne findes der steder, hvor kommunerne måske beder de enkelte institutioner om mere 
information end nødvendigt og ikke regulerer dem helt så smidigt, som det kunne gøres. Derfor vil 
en væsentlig del af afbureaukratiseringsindsatsen også skulle gælde kommunernes interne admini-
stration. En Socialdemokratisk regering vil derfor søge at indgå en aftale med kommunerne om, at 
de skal igangsætte en systematisk forenklingsindsats. 
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6. Rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere 
 
Medarbejdernes viden og arbejdsindsats er den offentlige sektors vigtigste ressource og den væsent-
ligste kilde til bedre service overfor borgerne. Indsatsen i den offentlige sektor handler grundlæg-
gende om mennesker. Langt de fleste vælger et offentligt job netop på grund af nærheden til men-
nesker og de værdier, der karakteriserer dette arbejde.  
 
De offentlige ansatte oplever imidlertid alt for tit, at det ikke anerkendes netop at have med menne-
sker at gøre. Det et paradoks i det moderne samfund, at omsorg, pleje, pasning, støtte og bistand til 
vores medmennesker rangerer lavest i de jobmæssige hierarkier. Den indstilling er ikke holdbar i et 
samfund, der satser på velfærd. Socialdemokraterne vil revitalisere prestige og anerkendelse i for-
hold til arbejdet med mennesker og velfærd.  
 
Det er ikke mindst påkrævet, fordi den offentlige sektor står i en skærpet konkurrencesituation. 
Gennem de senere år har mange private virksomheder professionaliseret deres arbejde med rekrutte-
ring og udvikling af medarbejdere. Ikke nødvendigvis af lyst, men simpelthen fordi dygtige medar-
bejdere i stigende grad bliver en knap og afgørende ressource.   
 
Derfor er det helt afgørende, at også den offentlige sektor sætter systematisk fokus på medarbejder-
ne. Men at diskutere medarbejdernes forhold uden at berøre løn- og ansættelsesforhold giver ingen 
mening – selvom disse forhold reguleres ved forhandlingerne mellem parterne på det offentlige 
arbejdsmarked.  
 
De tider er forbi, hvor den offentlige sektor rådede over selvfølgelige konkurrencefordele sammen-
lignet med private arbejdspladser. Tidligere kunne den offentlige sektor konkurrere på jobtryghed, 
pensionsvilkår, barselsrettigheder – og for mange ufaglærte også på lønnen. Med en faldende ar-
bejdsstyrke vil jobtryghed spille en mindre rolle for den enkelte. Pensions- og barselsforskelle er 
ved at være udlignet i forhold til private arbejdspladser. Og de offentlige lønniveauer kan generelt 
ikke konkurrere med de private lønninger – heller ikke for ufaglærte. 
 
Derfor er det bydende nødvendigt også at opstille en række pejlemærker for, hvordan de relevante 
aftaler skal tilpasses de aktuelle udfordringer.  
 
Der skal sættes ind på 5 punkter:  
 
6.1 Fokus på kerneopgaverne 
De store medarbejdergrupper i den offentlige sektor er professionsuddannede. Deres kompetence 
ligger i at udføre helt centrale opgaver i relation til borgerne (lærere, pædagoger, sygehjælpere, sy-
geplejersker m.fl.). Det samme gælder for mange af de ufaglærte grupper, der er særligt kompetente 
i forhold til kerneopgaven på deres arbejdsplads.  
 
Derfor er det alarmerende, når brede medarbejdergrupper har den oplevelse, at de har alt for ringe 
muligheder for at kunne koncentrere deres indsats om de faglige opgaver. Mange oplever at en stor 
del af deres arbejde formaliseres i relation til uigennemskuelig registrering og administration. Der-
for handler en stor del af ledelsesopgaven i denne offentlige sektor om at sikre, at medarbejderne 
har mulighed for og støttes i at koncentrere sig om kerneopgaven. 
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Det handler ikke bare om at fjerne administrative regler. Det handler i lige så høj grad om at sikre 
de offentligt ansatte indflydelse på deres arbejdstilrettelæggelse. Her er minutudmåling i hjemme-
plejen en forhindring, ligesom f.eks. arbejdstidsaftalen på skoleområdet. Disse regler og aftaler skal 
om ikke afskaffes, så udsættes for en kraftig revision. En sådan måde at administrere medarbejder-
nes arbejdstid på er forældet og bærer præg af en mistillid, som ikke hører hjemme i en moderne 
offentlig sektor.  
 
Boks 6.1: Stregkoder i hjemmeplejen 
”Jeg synes, der er blevet for meget formynderi både overfor de ældre og overfor hjemmehjælperne. 
Alt for mange regler, skemaer. Vi har for mange eksempler på, at der er kommuner, hvor den men-
neskelige og den kærlige omsorg for de ældre, den er blevet afløst af manualer, af stregkoder og 
stopure. Og det er den holdning, vi skal have ændret.” Anders Fogh Rasmussen i duel med Poul 
Nyrup Rasmussen i Valbyhallen, den 13. november 2001.   
 
Siden regeringsskiftet i 2001 er udviklingen gået i den modsatte retning. Minuttyranniet og bu-
reaukratiet i ældreplejen er blevet forværret. I første regeringsperiode afsatte regeringen jf. deres 
valgløfte 500 mio. kr. årligt til et kvalitetsløft i ældreplejen i kommunerne. Finansministeriet har 
imidlertid dokumenteret, at 127 mio. kr. årligt ud af de årlige 500 mio. kr. i VK-regeringens første 
regeringsperiode blev brugt på mere kommunal administration.  
 
6.2 Udvikling og uddannelse 
For mange medarbejdere er det drivkraften, at de oplever deres arbejde som spændende og udvik-
lende. Det kræver, at de gennem hele arbejdslivet har mulighed for at udvikle og styrke deres fagli-
ge profil – f.eks. gennem projektarbejde og videreuddannelse.  
 
Udviklingsmulighederne for brede medarbejdergrupper i den offentlige sektor er imidlertid for 
snævre. Der er fortsat massive barrierer – og faggrænser, der dikterer, at medarbejdernes oprindeli-
ge uddannelse er afgørende for, hvilke arbejdsopgaver de må beskæftige sig med. Disse barrierer er 
hindrende for at skabe udviklende arbejde. For mange medarbejdere består den eneste reelle mulig-
hed for at skifte jobindhold og få højere løn i at påtage sig ledelsesopgaver. Det virker ikke befor-
drende for at løbende udvikling af faglighed. 
 
Hertil kommer den begrænsning, der ligger i, at den offentlige sektor består af mange afgrænsede 
delarbejdsmarkeder. At skifte job fra den offentlige til den private sektor kan ofte være lettere end 
at skifte job indenfor den offentlige sektor.  

 
At skabe et mere spændende og udviklende arbejde for medarbejderne i den offentlige sektor kræ-
ver derfor, at den offentlige sektor i større omfang opfatter sig – og agerer – som én helhed. Tinge-
ne skal hænge bedre sammen. Karrieremuligheder skal trimmes. Det er hensynet til medarbejderne, 
der står i front – ikke traditioner, faggrænser og barrierer. Opgaven er, at den offentlige sektor bredt 
fremstår som et attraktivt tilbud om udviklende jobmuligheder. Det gælder ikke mindst i forhold til 
de unge. 
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Boks 6.2: Faggrænser i sundhedssektoren 
Manglen på arbejdskraft i sundhedssektoren kan reduceres kraftigt, hvis faggrænser nedbrydes. 
FOA offentliggjorde i januar 2007 en undersøgelse, der viser, at patienterne på de danske sygehuse 
kunne få hurtigere behandling, hvis social- og sundhedsassistenterne – sosu-assistenter – kunne få 
lov til at udnytte deres kompetencer i det daglige arbejde.  
 
Ifølge undersøgelsen oplever en stor del af sosu-assistenterne, at de i deres hverdag bliver bremset i 
at udføre de opgaver, som de ellers er uddannet til at tage sig af. Det drejer sig blandt andet om 
stuegang, medicinudlevering og apoteksbestillinger. Det er alle opgaver, som tidligere blev vareta-
get af sygeplejersker, men som nu kan overtages af sosu-assistenter, og dermed kan frigøre sygeple-
jerskernes arbejdstid til opgaver, som kun de kan tage sig af. Mange sosu-assistenter får dog ikke 
mulighed for at udføre den type opgaver. Der er derfor al mulig grund til at se på mulighederne for 
at lade sosu-assistenterne udnytte deres kompetencer bedre, gennem en skarpere og mere hensigts-
mæssig arbejdsdeling. Derigennem kan manglen på arbejdskraft reduceres, og samtidig kan sosu-
assistenterne opnå et bedre arbejdsmiljø med større udviklingsmuligheder. 
  
Socialdemokraterne vil derfor foretage en systematisk gennemgang af sagligt uberettigede barrierer 
for karriereudvikling i den offentlige sektor.  
 
En særlig rekrutteringsudfordring gælder fremtidens offentlige ledere. En undersøgelse foretaget af 
Børsen viser, at der er et enormt problem med at rekruttere og fastholde ledere i det offentlige. Hver 
fjerde offentlige leder under 40 år forventer således at forlade den offentlige sektor inden for de 
kommende 10 år til fordel for et job i den private sektor. I samme 10-årige periode går knap halvde-
len af de offentlige ledere på pension. Udsigten til mangel på kvalificerede ledere i den offentlige 
sektor ser derfor ud til at blive stor.  
 
De kommende år bør derfor indebære en særlig indsats i forhold til talentudvikling og førlederpleje. 
Det er samtidig nødvendigt at tage et opgør med de normer og aftaler, der på en række områder 
begrænser rekrutteringen af professionelle ledere til den offentlige sektor. Dertil kommer behovet 
for at øge mulighederne for opkvalificering gennem rokering og udstationering, også på tværs af 
sektorer og landegrænser. Endelig skal ledernes løn- og ansættelsesvilkår moderniseres yderligere, 
bl.a. gennem større udbredelse af åremålsansættelser, seniorordninger og obligatorisk karriereplan-
lægning.  
 
6.3 Løn og ansættelsesforhold 
For den enkelte medarbejder spiller rammer, inddragelse og udviklingsmulighederne er stor rolle. 
Derfor skal der sættes ind hér. Men jo kraftigere konkurrencen bliver om medarbejderne, desto stør-
re betydning får løn og ansættelsesforhold.  

 
Den offentlige sektor kan aldrig blive lønførende i forhold til den private sektor, men ikke desto 
mindre vil det offentlige være tvunget til at bløde betydeligt op i de meget stive lønsystemer, hvor 
anciennitet og uddannelsesbaggrund i høj grad dikterer lønnen. Hvis vi skal skabe bedre udvik-
lingsmuligheder for de enkelte medarbejdere, må man også i langt højere grad kunne honorere den 
enkelte medarbejders – og de enkelte medarbejdergruppers – faglige bidrag. Socialdemokraterne 
stiller sig derfor positivt til øget anvendelse af kollektiv bonusløn til faglige teams, der præsterer 
en særlig indsats.  
 
I den private sektor er det meget udbredt, at afdelinger eller grupper af medarbejdere har ansvar for 
et område – og mulighed for at disponere frit over et lønbudget. Det giver den enkelte leder og 
medarbejderne et klart incitament. I flere offentlige organisationer og institutioner har der været 
forsøg med at decentralisere lønbudgettet – således at f.eks. reduceret sygefravær gav sig udslag i 
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konkret bonus. Det er Socialdemokratiets holdning, at der skal eksperimenteres langt mere med 
bonusløn i den offentlige sektor. 

 
Hertil kommer behovet for at bruge løn til at tiltrække medarbejdergrupper, der er mangel på. En-
kelte offentlige arbejdsgivere er allerede begyndt at gå den vej – men det vil være langt mere effek-
tivt, hvis det offentlige som samlet arbejdsgiver erkendte og reagerede på, at det kan være nødven-
digt at løfte lønnen for udvalgte faggrupper – navnlig blandt de ufaglærte og kortuddannede.  
 
Når det gælder medarbejderudvikling, er det er ikke hensigtsmæssigt, at den eneste mulighed for at 
få højere løn og mere ansvar i den offentlige sektor ofte er at påtage sig lederansvar. Det er ikke 
befordrende for udviklingen i fagligheden. Der bør oprettes nye stillingskategorier, som giver mu-
lighed for at belønne medarbejdere, der er dygtige, og som ønsker at arbejde med den faglige sub-
stans i deres arbejde. Der skal oprettes nye stillingskategorier til de dygtigste medarbejdere, der 
ønsker faglig udvikling og øget ansvar uden at skulle arbejde med personaleledelse. 
 
Boks 6.3: Københavns kommunes Sundhedsakademi 
Københavns Sundhedsakademi er navnet på den indsats, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 
Københavns Kommune har etableret for at fremme en systematisk og strategisk kompetence-
udvikling i ældreplejen. Målet er at sikre høj kvalitet i hjælpen til borgerne ved at give den køben-
havnske ældrepleje et regulært fagligt løft. Sundhedsforvaltningen fremhæver, at uddannelse skal 
være indsatsen værd, at uddannelse åbner døren til bedre jobmuligheder og højere løn samt forbed-
rer vilkårene for de ældre mennesker, som medarbejderen hjælper og passer i det daglige. 
  
Klippekortet er en ordning, der udbydes under Københavns Sundhedsakademi. Klippekortet er tit-
len på den kombinerede efteruddannelses- og lønpakke, som tilbydes SOSU-assistenter, pleje-
hjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere, SOSU-hjælpere, sygehjælpere eller uddannede hjemme-
hjælpere. På klippekortet svarer ét klip til én uddannelse. De ansatte kan vælge mellem henholdsvis 
faglige kurser om medicin, demens, kost, sundhedsfremme og genoptræning, personlige kurser om 
blandt andet samarbejde, kommunikation og konflikthåndtering samt almene kurser om blandt an-
det læsning, stavning og engelsk. Alle kurser svarer til et klip. 
 
Der er i alt tre klip på Klippekortet. Når det tredje og sidste uddannelsesforløb er gennemført, udlø-
ser det et såkaldt SCOOP-certifikat (Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Certificerede Oplæ-
rings- og Opkvalificerings Program) og et pensionsgivende løntillæg på 4.062 kr. årligt før skat. De 
ansatte beholder tillægget, når de skifter job indenfor Sundhedsforvaltningen, og arbejdspladsen er 
sikret en vikar, mens den ansatte er på uddannelse. 
   
Den offentlige sektor skal altid anvende sine midler med respekt for, at det er skatteborgernes pen-
ge, der forvaltes. På den anden side må den offentlige sektor geares til bedre at være i stand til at 
konkurrere på personalegoder. Det er ikke tidssvarende, at den offentlige sektor ikke kan tilbyde 
konkurrencedygtige vilkår på selv de mest arbejdsrelaterede personalegoder – f.eks. IT samt triv-
sel, sundhed og fitness. 

 
Endelig skal den offentlige sektor fremover gå nye veje for at udvikle attraktive ansættelsesforhold. 
Et væsentligt virkemiddel bør være etablering af en tidsbank for hele den offentlige sektor. Det 
giver den enkelte medarbejder en langt mere fleksibel arbejdstid. Der er noget utidssvarende og 
ufleksibelt i, at arbejdstiden over et livsløb kun kan variere i et meget begrænset omfang. Mange 
unge vil kunne arbejde mere end den traditionelle arbejdsuge – mens mange i andre af livets faser 
ville kunne have nytte af en kortere arbejdstid. 
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Boks 6.4: Politiets timebank 
Politiet har etableret en af de første og eneste formaliserede timebanker i Danmark. Hermed kan 
landets politibetjente spare overarbejde op i en såkaldt ”fridøgnsbank”. Det er meget individuelt, 
hvordan de ansatte bruger fridøgnsbanken. De fleste bruger den til at sænke deres arbejdsuge med et 
fast timeantal f.eks. i perioder med små børn. Nogle forlænger deres ferier med en uge eller to. An-
dre forlænger deres barsel og atter andre bruger den til en længere orlovsperiode, der må vare op til 
to år. Politiets fridøgnsmodel er et meget interessant eksempel på et redskab, der i høj grad på med-
arbejdernes præmisser skaber mere fleksibilitet i de ansattes arbejdsliv.  
 
Socialdemokraterne vil derfor tage initiativ til – og stille økonomiske midler til rådighed for – at de 
kommende overenskomstforhandlinger for den offentlige sektor kan tage sigte på en lønreform. 
Konkret bør der i forbindelse med den kommende kvalitetsreform nedsættes en hurtigt arbejdende 
lønkommission bestående repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere og medarbejderorganisati-
oner. 
 
Lønkommissionen skal ikke være en syltekrukke, hvorfor den skal afslutte sit arbejde inden, de 
kommende overenskomster skal fornys 1. april 2008 – og for sætte yderligere skub i arbejdet skal, 
der i forbindelse med kvalitetsreformen afsættes en reserve, der sikrer, at lønningerne kan øges med 
5 mia. kr. i den kommende overenskomstperiode (3 år) – udover den almindelige ramme, der fast-
sættes ved overenskomstforhandlinger. 
 
Formålet med lønkommissionens arbejde skal være at styrke den offentlige sektors mulighed for at 
fastholde og rekruttere medarbejdere. Den konkrete udmøntning af lønreformen overlades til over-
enskomstforhandlinger.  
 
At øge de offentlige lønninger med 5 mia. kr. er kun et første skridt i en lønreform. Socialdemokra-
tiet mener, at 5 mia. kr. er et både nødvendigt og realistisk mål for den kommende overenskomstpe-
riode – men vi erkender samtidig blankt, at 5 mia. kr. ikke udligne de lønforskelle, der gør det van-
skeligt for den offentlige sektor at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Det er et første 
skridt. 
 
Derfor må og skal indretningen af det offentlige lønsystem overlades til arbejdsmarkedets parter. 
Folketinget skal ikke lovgive om enkelte personale gruppers løn. Det vil og kan kun skabe proble-
mer i forhold til det samlede offentlige lønsystem, der i høj grad bygger på, at de enkelte personale-
gruppers løn er fastsat i forhold til hinanden og i forhold til de arbejdstidsregler mv., der er aftalt for 
de pågældende. Derfor skal det offentlige lønsystem reformeres gennem forhandlinger. Men refor-
mer kommer ikke uden ekstraordinær villighed fra arbejdsgiverside. Derfor er det nødvendigt, at 
der afsættes yderligere midler til en lønreform i den offentlige sektor. 
 
Forslag om at særlige grupper – fra den ene dag til den anden – vil kunne få lønforbedringer på flere 
tusinde kroner om måneder er urealistiske. Det vil skabe massivt lønpres fra andre personalegruppe 
– og skabe en ustabil samfundsøkonomi til skade for alle. En lønreform skal ikke blot være rimelig 
– den skal også være realistisk. 
 
Mange personalegrupper har fremført, at de har et lønefterslæb på flere 1.000 kr. pr. måned. Det 
skal ikke afvises – og det er et problem, men det er en illusion, hvis man forestiller sig, at disse løn-
forskelle kan indhentes øjeblikkeligt – eller blot i løbet af en overenskomstperiode. Til illustration 
er tommelfingerreglen, at en lønstigning på 1.000 kr. om måneden for alle offentligt ansatte koster 
ca. 10 mia. kr. – svarende til ca. 30.000 offentligt ansattes samlede løn.  
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6.4 Fastholdelse  
Ved mange festlige lejligheder tales der om, at medarbejdere i større omfang skal fastholdes – f.eks. 
seniorer og mere eller mindre nedslidte medarbejdere. Ligeledes tales der meget om, at der kan fri-
gøres en betydelig arbejdskraftreserve, hvis alle medarbejdere på deltid fik mulighed for at skifte til 
fuldtid. Fælles for flere af disse initiativer er imidlertid, at de ikke alene er urealiserede, men at le-
delsen af de enkelte institutioner i den offentlige sektor ofte er tilskyndet til at handle i den stik 
modsatte retning.  
 
F.eks. bærer den enkelte institution en yderst begrænset omkostning, hvis en medarbejder bliver 
nedslidt og på den baggrund udstødes fra arbejdsmarkedet. Ligeledes er mange senioraftaler udfor-
met på en sådan måde, at det er den enkelte institution, der bærer omkostningerne, hvis ældre med-
arbejdere får nedsat arbejdstid med hel eller delvis lønkompensation. Endelig bærer den enkelte 
institution ingen omkostninger ved at benytte sig af deltidsansættelser, tværtimod skaber det en stor 
fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen. 

 
Det er derfor nødvendigt at foretage en systematisk gennemgang og revision af de offentlige institu-
tioners incitamenter til at fastholde arbejdskraft. Realiteterne skal overalt stemme overens med de 
overordnede politiske målsætninger for området.   
 
6.5 Udenlandsk arbejdskraft  
De nævnte initiativer er nødvendige for sikre arbejdskraft til fremtidens offentlige sektor. Men uan-
set disse tiltag er der ingen tvivl om, at hvis man ønsker en offentlige sektor, der kan yde en service 
af en høj kvalitet, er det bydende nødvendigt at supplere med udenlandsk arbejdskraft. 
 
Det vil stille store krav til de offentlige arbejdsgivere – og det vil kræve en meget systematisk ind-
sats. Kvalificeret udenlandsk arbejdskraft kommer ikke af sig selv – og der vil være betydelige 
sprog og kulturbarrierer, der skal tages højde for – selv når vi taler om borgere fra andre EU-lande. 
Kun ganske få offentlige arbejdsgivere har endnu taget højde for disse udfordringer. Der er dog 
undtagelser – f.eks. Danske Regioner, der allerede systematisk sproguddanner og rekrutterer læger i 
udlandet. 
 
Boks 6.5: Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i sundhedsvæsenet  
Ifølge formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, er der ingen vej udenom omfattende og sy-
stematisk rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i det danske sundhedsvæsen. Ellers går det ud 
over kvaliteten. Uddannelse af dansk arbejdskraft er en del af løsningen på sundhedsvæsenets per-
sonalemangel. Men den er ifølge Bent Hansen langt fra tilstrækkelig: ”Hvis vi skal klare os med 
dansk arbejdskraft, skal vi bruge alle de kvindelige studenter i de næste 10 år i den offentlige sek-
tor. Det vil de private nok ikke synes om.”  

 
Der er ingen tvivl om, at den offentlige sektor i langt højere grad må gå denne vej i de kommende år 
for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft. Alternativet er, at den offentlige service forringes – og at de 
bedst stillede vælger private løsninger. Socialdemokraterne er parat til at se fordomsfrit på alle nød-
vendige tiltag af den karakter. Men det er vigtigt at gøre sig klart, at rekruttering og anvendelse af 
udenlandsk arbejdskraft kræver en langt mere systematisk personalepolitik, end det hidtil har været 
nødvendigt. 
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7. Innovation i kommuner og institutioner 
En velfungerende offentlig sektor er en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd. Den skal 
skabes ad mange veje. Et helt centralt element er, at kommuner og offentlige institutioner har plads 
til at omstille sig – og mulighed for at tilrettelægge den offentlige service optimalt. Investeringer i 
velfærden skal hænge tæt sammen med forbedringer, der opnås ved at tilrettelægge produktionen på 
nye, kreative måder. Det kræver en markant forbedring af rammebetingelserne for innovation i den 
offentlige sektor.  
 
I den sammenhæng er det kommunale selvstyre helt centralt. Det er en enorm fordel, at det politiske 
ansvar for driften af langt de fleste velfærdsydelser placeres tæt på borgerne. Det sikrer optimale 
muligheder for, at velfærden kan tilrettelægges på en måde, som er afstemt med netop det enkelte 
lokalsamfunds specifikke og demokratisk formidlede behov.  
 
Samtidig skaber decentralisering gode muligheder for innovation. Der er talrige eksempler på, at 
kommuner og regioner har fundet frem til nye løsninger, som senere viser sig at kunne hæve vel-
færdens kvalitet i hele landet.  
  
Boks 7.1: Kommunal og regional innovation 
Forsøg med helhedsskole  
Helhedsskolen kan give mulighed for en pædagogisk sammenhængende dag for børnene. Der er 
f.eks. bedre mulighed for at veksle mellem undervisning og fysiske aktiviteter. Mere fysisk aktivitet 
kan fremme indlæringen og fremme sundheden blandt børn. Om eftermiddagen kan børnene få la-
vet deres lektier med hjælp. Dermed får man alle børn med – uanset deres sociale og etniske bag-
grund. 
 
7 skoler i Danmark har forsøg med helhedsskoler. Det sker blandt på Humlehaveskole i Vollsmose i 
Odense kommune. Skolen har en meget høj kvotient af nydanske børn. Mange går typisk ikke i 
SFO og har typisk dårlige muligheder for lektiehjælp derhjemme. Det rettes der op på med heldags-
skolen. De foreløbige erfaringer med helhedsskolen er meget positive. 
 
Hurtigere i behandling for kræft  
Det samlede antal af nye kræfttilfælde er vokset de sidste mange år. Det stiller store krav til bl.a. 
behandlingskapaciteten, uddannelsesniveauet og apparaturet på de danske sygehuse. Det er vigtigt 
med en hurtigt og korrekt behandling, når diagnosen er kræft.  
 
På Vejle Sygehus er der succes med at nedbringe ventelister og behandlingstider. Med indførelsen 
af den såkaldte Vejle-model er det med særlige ”pakkeforløb” lykkedes at nedbringe vente- og be-
handlingstider. Udover det har kræftpatienterne altid en kontaktperson på sygehuset. Det skaber 
tryghed for patienterne, at de altid kan få besked om deres sygdom. 
 
Omsorgstid for ældre  
Ældre, der er socialt og fysisk svage, har ofte ikke mulighed for at leve et aktivt socialt liv blandt 
andre, og ofte kommer mange ældre ikke ud hver dag på grund af dårlig fysik. Det vil selvfølgelig 
øge de sociale og fysiske problemer og ensomheden for den enkelte ældre. 
 
I 2001 indførte Odder kommune mulighed for omsorgstid indenfor hjemmeplejen. Samværstid er 
visiteret tid til omsorg og samvær for ensomme og psykisk belastede ældre. Det har givet ensomme 
og udsatte en mulighed for at bryde deres isolation. 
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Allerede i dag er der en række kvalitetsprojekter rundt om i kommuner og regioner. F.eks. kvali-
tetsprojekter om mere sammenhængende patientforløb i sundhedsvæsenet og det nationale kvali-
tetsprojekt om styrkelse af den fælles indsats i børne- og ungdomspsykiatrien. Den type samarbejde 
om fornyelse skal styrkes fremover.  
 
Regeringens foretrukne redskab til udvikling af den offentlige service har imidlertid været gabe-
stoksmetoden. Man er overbevist om, at kvaliteten forbedres, hvis dårlige præstationer udstilles for 
brugerne – som så har mulighed for at protestere eller fravælge det pågældende tilbud. Det har haft 
to meget uheldige konsekvenser.  
 
For det første, at dokumentation og evaluering mange steder i den offentlige sektor opfattes negativt 
og medfører, at mange medarbejdere opfatter sig som udsat for mistillid.  
 
For det andet udbredte frustrationer hos borgere og brugere, idet den enkeltes mulighed for at prote-
stere eller vælge sig til bedre kvalitet ofte er illusorisk. En mængde servicetilbud, som f.eks. dagtil-
bud og skoler er i realiteten vanskelige at fravælge – uden at det har betydelige praktiske og person-
lige konsekvenser.  
 
Disse tendenser skal vendes. For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at åbenhed, dokumentati-
on og evaluering bruges positivt til læring i og på tværs af kommuner og regioner – og på den måde 
bliver udviklingsmotor for den offentlige sektor.  
 
Socialdemokraterne er i modsætning til regeringen bevidst om, at innovation kommer både oppe og 
nede fra. Væsentlige kilder til innovation er i allerhøjeste grad også borgerne og medarbejderne. 
Kommunerne er ofte gode til innovation, netop fordi innovationen ofte finder sted, der hvor borger-
ne og medarbejderne befinder sig – der hvor serviceleverancen finder sted. 
 
Socialdemokraterne vil skabe bedre rammer for innovation og fornyelse i stat, regioner, kommuner 
og institutioner. Det skal bl.a. ske ved:  

 
• Etablering af kommunale og regionale netværk til udbredelse af bedste praksis. For 

Socialdemokratiet er det helt afgørende at åbenhed, dokumentation og evaluering bruges po-
sitivt til læring indenfor og på tværs af stat, kommuner og regioner – og på den måde bliver 
udviklingsmotor for den offentlige sektor. Her skal det kommunale og regionale evalue-
ringsinstitut KREVI fungere som omdrejningspunkt. 

 
• Belønning af gode ideer. Socialdemokraterne vil belønne gode ideer. Hvis det lykkes med-

arbejdere i kommuner og institutioner at forbedre forholdene på arbejdspladserne – f.eks. 
gennem tiltag der nedsætter sygefraværet – skal medarbejderne have del i de besparelser, det 
giver. Det kan f.eks. være gennem kollektive lønbonus. 

 
• Evaluering af de årlige velfærdsregnskaber. I forbindelse med de årlige velfærdsregnska-

ber skal det være obligatorisk for kommuner og regioner at deltage i og stille sig til rådighed 
for kvalitetsprojekter og på den baggrund udvikle kvaliteten i den offentlige service – selv-
følgelig tilpasset vilkår og behov i kommunen eller regionen selv. Kernen i læringsproces-
serne udgøres af medarbejdernes viden og erfaringer. De skal derfor placeres helt centralt i 
udviklingsarbejdet. 
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7.1. Ny teknologi 
Den offentlige sektor halter efter på teknologier, der kan forbedre kvaliteten af den offentlige ser-
vice, give de ansatte et bedre arbejdsmiljø og afhjælpe de store rekrutteringsproblemer. På admini-
strativt niveau er de fleste arbejdspladser efterhånden på et højt teknologisk niveau, men når det 
kommer til brugen af teknologiske løsninger blandt frontliniemedarbejderne, er der meget at hente. 
 
Det er eksempelvis oplagt at se på udvikling af teknologi til pleje- og sundhedssektoren. Små bær-
bare computere – PDA’er – har været brugt på pleje- og omsorgsområdet i en del år efterhånden. 
Desværre har indførslen af PDA’erne ofte været fulgt af personalenedskæringer. Det har sat brugen 
af tekniske løsninger i et meget dårligt lys hos mange ansatte. Det er imidlertid ikke en naturlov, at 
indførsel af teknologiske løsninger skal føre til nedskæringer. 
 
Pilotforsøg fra pleje- og omsorgssektoren med en række teknologier har vist, at teknologiske løs-
ninger kan understøtte kvaliteten i arbejdet, skabe livskvalitet for de ældre samtidig med, at det kan 
give de ansatte et mindre stressende arbejdsmiljø.  
 
Udviklingen af de rette teknologiske løsninger indenfor området kan være en meget væsentlig fak-
tor for, at ældre med behov for hjælp kan fungere som aktive og ligeværdige medlemmer af sam-
fundet i de boliger og de omgivelser, som de måtte foretrække. Teknologierne kan derudover være 
med til at forebygge følgevirkningerne af livsstilssygdomme og kroniske sygdomme ved at under-
støtte behandlingsforløb og motivere til egenomsorg.  
 
Udviklingen er så småt i gang, men området skal have en økonomisk indsprøjtning. Med de rette 
midler vil det indenfor en overskuelig årrække være muligt at indføre løsninger, som f.eks. plastre 
og bandager, der selv giver ”besked”, når det er tid til skiftning og sensorteknologier, hvor man via 
fjernopkobling kan følge helingen af operationssår.  
 
Socialdemokraterne mener, at området har så interessante perspektiver for både borgere og ansatte, 
at der bør ses på mulighederne for at intensivere udviklingen og modningen af nye teknologier. Der-
for mener Socialdemokraterne, at der bør indgås frugtbare partnerskaber mellem den private- og 
offentlige sektor om udvikling af ny teknologi, der kan inddrages i velfærdsarbejdet. 
 
Boks 7.2: Omsorgsteknologi kan frigøre 7.000 årsværk til direkte omsorg og pleje 
Ingeniørforeningen offentliggjorde i foråret 2007 en rapport, der viser, at der kan frigøres ca. 7.000 
årsværk på pleje- og omsorgsområdet frem mod 2020 til pleje og omsorg, hvis der foretages de 
nødvendige økonomiske satsninger på teknologiudvikling. Der er særligt tre teknologier, der allere-
de nu er på et højt udviklingsniveau:  
 
• CareMobil - Integration af IT-teknologier til administrativ understøttelse af ældreplejen og 

sundhedsvæsnet kan flytte ansatte fra administrative opgaver til direkte omsorg. 
• Videokonsultation i forbindelse med sårbehandling øger kvaliteten af sårbehandlingen og redu-

cerer dermed plejeperioden. 
• ElderTech - tilbud om øget egenomsorg ved blodtryksmålere og andre måleinstrumenter til æl-

dre og personer i risikogruppe for slagtilfælde.  
 
Ingeniørforeningen har beregnet, at der er behov for en storstilet investering på ca. 900 mio. kr. i 
perioden, hvis potentialerne skal indfries. 
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8. Frit valg, udlicitering og tilkøbsydelser 
 
En væsentlig begrænsning på kommunernes udviklingsmuligheder er regeringens ideologisk be-
grundede krav om en vis grad af udlicitering, udbudstvang og obligatorisk adgang til frit valg på en 
række serviceområder.  
 
Både frit valg og udlicitering kan være udmærkede redskaber. Socialdemokratiet er tilhænger af at 
give borgerne øgede valgmuligheder – også når det kommer til velfærd. Hvis en frit-valgs-model 
kan sikre en bedre service til den samme eller en lavere pris, så er vi helt med på ideen. Men hvis 
motivet bag øget anvendelse af fritvalgs-modeller udelukkende bygger på ideologi – og ikke tager 
hensyn til de faktiske forhold – står vi naturligvis af. Det er eksempelvis tilfældet, når regeringen 
stiller krav om, at 25 pct. af kommunernes opgaver skal udsættes for konkurrence. Den form for 
regulering skal afskaffes efter et regeringsskifte.   
 
Boks 8.1: Udlicitering af bløde velfærdsområder har ikke været en succes 
I sidste halvdel af 90’erne blev en række udliciteringer af børnehaver gennemført med blandt andet 
Jysk Rengøring og ISS som driftsansvarlige. Udliciteringerne blev ikke en succes, idet flere af de 
private udbydere oplevede store problemer med tab på driften og problemer med administrationen 
af institutionerne, ligesom udliciteringen i nogle tilfælde har ført til stor utilfredshed blandt foræl-
drene og de ansatte.  
 
Den 1. januar 2000 blev fire institutioner i Assens Kommune udliciteret til Jysk Rengøring. Kom-
munen havde ikke på noget tidspunkt ulejliget sig med at forklare, hvordan og hvorfor udliciterin-
gen skulle ske, og den information, der tilgik forældre og ansatte, foregik alene via pressen. Alt i alt 
førte udliciteringen til stor utilfredshed blandt forældre og ansatte.   
 
Når man ser på de samlede erfaringer med udlicitering på daginstitutionsområdet, må det konklude-
res, at de positive erfaringer man har med udlicitering på andre offentlige områder ikke kan overfø-
res til "et blødt velfærdsområde" som daginstitutionsområdet. Man kan ganske enkelt ikke måle og 
veje omsorgsopgaverne, som udliciteringen kræver.  
 
Derudover er der absolut intet, der tyder på, at man indenfor daginstitutionsområdet kan levere den 
samme ydelse for en lavere pris ved at udlicitere. Daginstitutionerne har nemlig allerede oplevet 
store besparelser de senere år, og hovedparten af udgifterne går til lønudgifter. Meget tyder på, at 
udliciteringerne faktisk er fordyrende for kommunerne, blandt andet fordi kommunen skal føre til-
syn med den private udbyder.  
 
Vi vil med andre ord ikke have frit valg for enhver pris. Derfor skal det være op den enkelte kom-
mune at vurdere, hvor og hvornår det er forsvarligt, omkostningseffektivt og hensigtsmæssigt at 
gøre brug af redskaber som frit valg og udlicitering. 
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Boks 8.2: ”Andre aktører” på arbejdsmarkedsområdet   
På beskæftigelsesområdet har de såkaldte ”Andre Aktører” siden 2003 varetaget dele af beskæfti-
gelsesindsatsen. I 2005 undersøgte Rigsrevisionen ordningen, og det førte til en meget skarp kritik 
af beskæftigelsesministerens administration af Andre Aktører. Blandt andet blev det fremhævet, at 
Andre Aktører ikke blev brugt, som loven foreskrev, at der ikke var styr på resultaterne af Andre 
Aktørers indsats, og at beskæftigelsesministeren ikke sikrede, at de lediges rettigheder blev over-
holdt af Andre Aktører. 
  
Beskæftigelsesministeren justerede efterfølgende administrationen af Andre Aktører, men det har 
ikke hjulpet meget. Der er stadig alt for mange eksempler på, at den tid og de ressourcer, som AF-
regionerne bruger på at administrere Andre Aktører langt overgår de positive effekter af Andre Ak-
tørers indsats. Socialdemokraterne har stillet en række spørgsmål til beskæftigelsesministeren om 
Andre Aktører. Claus Hjort Frederiksen har oplyst følgende: 
 
• Der blev i 2006 blev brugt 593 mio. kr. på administration og aflønning af Andre Aktører.  
• I nogle AF-regioner blev der brugt ligeså store summer på at administrere Andre Aktørers ind-

sats som på administration af egen indsats, på trods af at Andre Aktørers indsats udgjorde en 
langt mindre del end AF’s. 

• Effekten af indsatsen hos Andre Aktører var i 2. kvartal 2006 ringere i samtlige AF-regioner 
sammenlignet med effekten af AF’s indsats. 

 
Med andre ord bruges der, udelukkende af ideologiske årsager, enorme summer på at administrere 
og drive Andre Aktører uden at der kan ses en positiv effekt af indsatsen.  
 
Samtidig er det nødvendigt at sikre kommunerne nye udviklingsmuligheder. Det kan lade sig gøre 
ved at sikre kommunerne øgede muligheder for at operere med tilkøbsydelser i fremtiden. Der er tre 
grundlæggende årsager til, at det vil være en stor fordel:  
 

• For det første vil det skærpe konkurrencen i forhold til udbud af velfærd, hvilket vil være til 
gavn for modtagerne af ydelserne. I nogle områder – ikke mindst i de mindre kommuner – 
vil der typisk kun være meget få potentielle private leverandører af velfærdsydelser, og en 
egentlig konkurrence kræver derfor, at kommunen får friheden til at være leverandør – også 
af tilkøbsydelser. 

 
• For det andet medfører det en urimelig konkurrencemæssig fordel for den private sektor på 

fritvalgsområderne, hvis ikke den offentlige sektor får lov til at levere tilkøbsydelser på lige 
fod med de private. Kunderne (borgerne) vil naturligt nok gå efter en leverandør, der kan le-
vere samtlige ydelser – dvs. både retsbestemte ydelser og tilkøbsydelser – og det er derfor af 
afgørende betydning, at den offentlige sektor kan få lov til at operere på alle velfærdsområ-
der. 

 
• For det tredje har den offentlige sektor en overordentlig stor erfaring og kompetence i for-

hold til produktion af velfærdsydelser. Det vil derfor være et betydeligt spild af ressourcer 
for samfundet som helhed, hvis ikke den offentlige sektor får lov til at bruge sin kompetence 
på markedet for tilkøbsydelser. 

 
Tilkøbsydelser er serviceydelser, der ligger ud over de kerneydelser, som er centrale for trygheden i 
velfærdssamfundet. Tilkøbsydelser knytter sig til mindre behov og forhold, man selv kan påvirke, 
og som ikke er afgørende for tryghed eller for målet om at bryde den negative sociale arv. Kerne-
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ydelser er overvejende finansieret over skatten, mens tilkøbsydelser er noget, der tilbydes mod, at 
brugeren selv betaler.  
 
En forudsætning for en succesfuld indførelse af tilkøbsydelser er derfor, at man meningsfuldt kan 
skelne mellem kerneydelser og tilkøbsydelser. Det er netop ikke hensigten, at de hidtidige behovs-
bestemte eller universelle serviceydelser skal overgå til ren brugerbetaling uden forudgående poli-
tisk prioritering og debat. Det skal undgås. Derfor er det helt afgørende, at opdelingen mellem ker-
ne- og tilkøbsydelser bliver til at gennemskue for borgerne.  
 
På visse områder og for visse ydelser – f.eks. indenfor dele af uddannelses- og sundhedssektoren – 
vil det af lighedshensyn ikke være fornuftigt at indføre tilkøbsydelser. Vi finder det f.eks. helt 
igennem uacceptabelt at indføre ekstra undervisning i folkeskolen som et tilbud om tilkøb. Tilsva-
rende skal det naturligvis ikke kunne lade sig gøre at købe ekstra pædagogisk opmærksomhed til sit 
barn i daginstitutionen.  
 
Derfor bør Folketinget vedtage en negativliste over de områder, hvor tilkøbsydelser ikke skal være 
tilladt. Dermed sikres den størst mulige fleksibilitet, idet kommunerne så som udgangspunkt vil 
kunne eksperimentere og udvikle på alle områder. Hvis der senere opstår utilsigtede konsekvenser, 
vil det være op til Folketinget at tage negativlisten op til revision.  
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9. Offentligt-privat samarbejde 
 
Der er talrige grænseflader mellem det offentlige og den private sektor. Historisk har mange imid-
lertid gjort en dyd ud af forskellene i stedet for at opbygge en politik, hvor man i langt højere grad 
så sektorerne som supplerende og gensidigt inspirerende. 
 
I forhold til den faktiske udvikling af det danske velfærdssamfund har der dog også været langt stør-
re gensidig inspiration og understøtning – end egentlige modsætninger mellem de to sektorer. Det 
siger helt grundlæggende sig selv, at uden en konkurrencedygtig og stærk privat sektor var der in-
gen finansiering af velfærden. Ligesom det offentlige både vidensmæssigt og i udvikling af alterna-
tive organisationsformer, ledelse mv. uden tvivl vil kunne høste af de erfaringer, der er draget i den 
private sektor. 
 
På den anden side er den offentlige sektor forudsætningen for, at den private sektor har gode ram-
mevilkår for sin virksomhed. Det være sig sundhed, pleje og pasning, der sikrer et højt arbejdsud-
bud. Det være sig høje indkomstoverførsler, der sikrer et relativt fleksibelt og omstillingsparat ar-
bejdsmarked. Det være sig gratis og lige adgang til uddannelse, der sikrer høje kvalifikationer. Men 
også mere direkte har den offentlige sektor spillet en direkte styrende og udviklende rolle i forhold 
til erhvervslivet. Det drejer sig om regulering og støtte til forskning og udvikling, der vel mest afgø-
rende har sat sine spor i udviklingen af private virksomheder inden for en bred vifte af miljø- og 
energisektoren.  
  
Derfor er Socialdemokraternes grundlæggende udgangspunkt, at der i udviklingen af kvaliteten af 
den offentlige service bør ses langt mere fordomsfrit på samarbejdet mellem de enkelte sektorer. I 
stedet for at opfatte hinanden som alternativer – eller ligefrem modsætninger – så drejer det sig om 
at udnytte hinandens styrker. Det afgørende for kvaliteten af velfærden i Danmark er ikke leveran-
dørens organisationsform. Derfor foreslår Socialdemokraterne, at der gennemføres en udredning af, 
hvordan grænser mellem den offentlige og den private sektor kan nedbrydes, samt hvordan vi un-
derstøtter et friere samspil sektorerne imellem. Udviklingskontrakter, partnerskaber, fælles standar-
der og kodeks, leasing samt udbud indgår naturligt i dette arbejde. 
 
Udlicitering og frit valg mellem offentligt og privat har været brugt til at stimulere udvikling og 
effektivisering af den offentlige sektor. Erfaringerne viser, at der har været fokuseret for ensidigt på 
pris og besparelser, at relationen har været begrænset af kontrol og jura, samt at det personalepoliti-
ske har været problematisk og ofte præget af konfrontation. Af disse grunde har udliciteringssucce-
ser været begrænsede, også fordi det stort set alene har vundet indpas i den nedre ende af service-
hierarkiet, f.eks. i forhold til rengøring, madudbringning, buskørsel og lignende.  
 
Socialdemokratiet vil fremme en udvikling, hvor relationen mellem den offentlige og private sektor 
i højere grad baseres på partnerskaber, hvor der etableres samarbejde med fælles værdigrundlag og 
fælles mål. Samarbejde gennem partnerskaber vil være bedre egnet til længerevarende kontrakter, 
hvor valget af leverandør sker efter forhandling, og hvor relationen mellem den offentlige og leve-
randøren er baseret på tillid og løbende informationsudveksling. Dette vil ydermere have den fordel, 
at der også kan fokuseres på kvalitet og serviceudvikling - og ikke blot pris. Hermed kan vi komme 
tilbage til det, der er det egentlige formål - nemlig at udvikle og forbedre den service og kvalitet, 
som brugeren modtager.  
 
Socialdemokraterne mener aldrig, at et fast mål for udlicitering bør være et mål i sig selv. Regerin-
gen har længe brugt flosklen om, at opgaverne skal løses ”bedst og billigst”. Det kan ingen jo være 
uenige i. Problemet er imidlertid, at regeringen har brugt det som en skjult argumentation for, at det 
private skal overtage en større del af produktionen i den offentlige sektor. For Socialdemokraterne 
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er det afgørende, at opgaverne bliver løst på den bedst mulige måde samtidig med, at der selvfølge-
lig ikke skal betales overpris. Udlicitering og inddragelse af private virksomheder i den offentlige 
serviceproduktion kan medføre nye ideer og innovation og kan på mange måder skabe en sund og 
udviklende dynamik mellem den private og offentlige sektor. Det er det, der er målet for Socialde-
mokraterne. Udlicitering skal aldrig være et mål i sig selv.  
 
Derfor er det forrykt, når regeringen presser KL til at lave en aftale om, at kommunerne som mini-
mum skal udlicitere 25 pct. af deres opgaveløsning. Det er udtryk for en dybt forældet tankegang, 
når regeringen på den måde favoriserer den ene sektor frem for den anden. Man kan nemlig ikke 
sidde centralt og beslutte, hvor mange opgaver det er fornuftigt at udlicitere. For Socialdemokrater-
ne kan den beslutning kun træffes lokalt, det vil sige i de enkelte kommuner.  
 
Socialdemokraterne vil basere de kommende års løsninger på en samlet strategi for samvirket mel-
lem den private sektor, den offentlige sektor og civilsamfundet, både lokalt, nationalt og internatio-
nalt. Strategien skal omfatte forskning, udredning, pilotforsøg samt udførelse, organisering og ud-
vikling af opgaver, der er af betydning for udviklingen af samfundets velfærd. Det afgørende er 
flere frihedsgrader i opgaveløsningen til gengæld for større økonomisk ansvar. 
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10. Bedre inddragelse af civilsamfundet 
 
Der er i Danmark stærk tradition for at tage ansvar for sig selv og sine nærmeste. Danmark har 
f.eks. en lang tradition for selveje på daginstitutionsområdet, hvor forældrene engagerer sig i deres 
børns pasning ved at medvirke til at drive børnehaver og vuggestuer. Der er også stærk tradition for 
frivilligt arbejde i Danmark. Danmark er et af de lande i verden, hvor flest mennesker engagerer sig 
og gør et frivilligt stykke arbejde. 
 
Det er derfor helt forfejlet, når regeringen bebrejder danskerne for ikke at tage ansvar for sig selv og 
hinanden. Ingen tager så meget ansvar som danskerne. I modsætning til den gængse myte, pacifice-
rer en veludbygget offentlig sektor ikke befolkningen. Tværtimod skaber den grobund for engage-
ment og aktiv deltagelse i det frivillige foreningsliv. 
 
Regeringen vil individualisere ansvaret. Socialdemokraterne vil udvikle den danske tradition, hvor 
ansvaret er organiseret og forankret i fællesskaber.  
 
Under den nuværende regeringen er det desværre ikke blevet lettere at engagere sig. Manglende 
visioner har præget regeringens politik på frivillighedsområdet, og på både selveje- og frivilligom-
rådet har regeringen overdynget de selvstændige institutioner med papirarbejde, dokumentations-
krav og kontrol. 
 
Socialdemokraterne mener, at det er tid til nytænkning. Der er behov for at give civilsamfundet bed-
re vilkår og ikke mindst sikre gode rammer for de mennesker, der ønsker at engagere sig og gøre en 
forskel. 
 
Helt konkret foreslår Socialdemokraterne, at der udarbejdes én sammenhængende strategi for sam-
spillet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet, og at ”den tredje sektor” samles under én 
minister. I øjeblikket er ressortansvaret delt mellem forskellige ministre, hvilket medfører manglen-
de sammenhæng i regeringens politik. Der skal primært sættes ind på to områder:  
 

• Der skal skabes flere sociale virksomheder 
• De frivillige organisationer skal have bedre vilkår 

 
10.1 Sociale virksomheder som en tredje vej mellem offentlig og privat 
For Socialdemokraterne stopper debatten om udlicitering ikke ved spørgsmålet om forholdet mel-
lem den private og offentlige sektor. Der findes en tredje mulighed, nemlig sociale virksomheder.  
 
Sociale virksomheder er ikke et fuldstændig nyt fænomen i Danmark. Der er en lang tradition for 
non-profit selvejende institutioner ikke mindst inden for daginstitutioner og fritidshjem. Men der er 
tendens til, at de selvejende institutioner har tabt terræn de senere år. F.eks. var det i 1980 46 pct. af 
alle daginstitutioner, der var selvejende, mens det i dag kun er omtrent 23 pct. Der er altså tale om 
en halvering. Det er en særdeles uheldig udvikling. Vi har tværtimod brug for en større involvering 
af civilsamfundet i løsningen af offentligt finansierede opgaver, fordi det kan være med til at skabe 
højere kvalitet i velfærden, når brugere og medarbejdere engagerer sig.  
 
Socialdemokraterne er ikke i tvivl om, at tilbagegangen for de selvejende institutioner skyldes den 
management-bølge, der har skyllet ind over den danske forvaltning siden 1980’erne. Den har lang-
somt, men sikkert tømt de selvejende institutioner for de beslutninger, der egentlig udgjorde deres 
eksistensberettigelse. F.eks. laves der i mange kommuner i dag centrale indkøbsaftaler, der også 
gælder for de selvejende institutioner. Det tømmer de selvejende institutioner for beslutningskom-
petence. 
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Den udvikling skal der laves om på. 
 
For Socialdemokraterne er det afgørende, at sociale virksomheder gives så frie rammer som muligt 
for at udføre deres virksomhed. Det er væsentligt, at de får mulighed for at differentiere deres tilbud 
i forhold til de offentlige leverandører. Samtidig skal frivillige organisationer gives bedre mulighe-
der for at tage del i løsningen af de offentlige velfærdsopgaver ved, at der bliver gjort en indsats for 
at forbedre mulighederne for, at sociale virksomheder kan byde ind på offentlige opgaver. Det har 
man gode erfaringer med i England.  
 
Boks 10.1: Hvad er en social virksomhed?  
Konkret kan sociale virksomheder defineres som virksomheder der:  

• Har et erklæret socialt formål  
• Geninvesterer det økonomiske overskud i virksomheden 
• Inddrager brugere, borgere, pårørende og medarbejdere i virksomhedens ledelse og udvik-

ling.  
• Er organisatorisk uafhængige af den offentlige sektor 

Sociale virksomheder er kendetegnet ved, at de kan drives af ansatte, brugere eller frivillige organi-
sationer. Der vil ofte være tale om ildsjæle, der er engagerede i det felt, de arbejder indenfor. End-
videre har de sociale virksomheder en række forskellige indkomstmuligheder, f.eks. kan de modta-
ge donationer fra private. Endelig er det kendetegnende for sociale virksomheder, at de ikke må 
trække penge ud af virksomheden, men derimod skal geninvestere evt. frie midler i virksomheden 
ved f.eks. at yde højere service. 

Der kan skelnes mellem forskellige former for sociale virksomheder. Der er sociale virksomheder, 
der driver ”almindelig” forretning, men hvor formålet f.eks. er at integrere personer på arbejdsmar-
kedet, der har manglende forudsætning for at indgå på det ”normale” arbejdsmarked. Det kan f.eks. 
være cafédrift drevet af handicappede eller indvandrere med dårlige sprogkundskaber. Men det kan 
i princippet også være en virksomhed, der f.eks. har et andet socialt eller miljømæssigt formål. 
 
Men der er også sociale virksomheder, der byder ind på offentlige velfærdsopgaver som f.eks. bør-
nepasning eller plejehjemsdrift, og hvor hovedindtægtskilden er den offentlige finansiering. Ofte er 
der tale om, at medarbejderne omdanner en kommunal institution til social virksomhed, eller at bru-
gere og pårørende engagerer sig og opretter en konkurrent til de kommunale tilbud. I modsætning til 
private institutioner kan denne type sociale virksomheder indgå en driftsaftale med kommunen, så 
den skal leve op til kommunens overordnede børnepolitik, ældrepolitik mv. samt kommunens øko-
nomiske ramme. Til gengæld har den selvejende institution en række frihedsgrader til, hvordan den 
vil leve op til disse krav. 
 
Det karakteristiske ved sociale virksomheder er, at de bygger på nogle vigtige kerneværdier som 
involvering, engagement og ikke mindst social innovation. Herudover inddrager og involverer de 
sociale virksomheder medarbejderne, brugerne, pårørende og borgerne. Sociale virksomheder er 
kendetegnet ved at styrke civilsamfundets involvering i opgaveløsningen. Endelig er målet for soci-
ale virksomheder at skabe social værdi frem for økonomisk profit. Pengene er altså midlet til at 
skabe velfærdsforbedringer og ikke målet i sig selv. 
 
For Socialdemokraterne rummer sociale virksomheder derfor mange interessante perspektiver: 
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Mangfoldighed. Sociale virksomheder vil kunne bidrage til at skabe et forfriskende pust i vel-
færdsproduktionen. Sociale virksomheder har nogle andre forudsætninger og andre måder at gøre 
tingene på end både offentlige og private virksomheder. Det bidrager til, at paletten af muligheder 
bliver udvidet. Det er en kvalitet i sig selv, og det giver borgerne noget at vælge imellem. 
 
Bidrag til løsningen af problemet med mangel på arbejdskraft. Vi står i dag i Danmark i den 
paradoksale situation, at der på den ene side er udsigt til mangel på hænder på arbejdsmarkedet, og 
på den anden side er mange mennesker udelukket fra deltagelse på arbejdsmarkedet, fordi det sim-
pelthen ikke er rummeligt nok. Socialdemokraterne tror på, at sociale virksomheder vil kunne bi-
drage til at løse dette problem ved at medvirke til at udvide kredsen af personer, der yder en indsats 
i samfundet. Dels er det ofte et direkte formål for sociale virksomheder at inddrage grupper, der står 
uden for arbejdsmarkedet – f.eks. langtidsarbejdsløse, indvandrere eller handicappede. Dels har 
sociale virksomheder mulighed for at trække på frivillig arbejdskraft. 
 
Konkurrence. Ved at give de sociale virksomheder mulighed for at byde på de offentlige opgaver 
skabes der konkurrence mellem forskellige virksomhedstyper: Offentlige, private og sociale. Det 
har i sig selv en positiv effekt, da det kan medvirke til kvalitetsløft i alle virksomhedstyperne. 
 
Innovation. En fordel ved sociale virksomheder er, at de kan bidrage til at skabe innovation og nye 
måder at løse opgaverne på. Ved at inddrage frivillige i opgaveløsningen, som forstår at sætte sig i 
brugernes sted, er der potentiale for at udvikle nye måder at gøre tingene på. Endvidere har de soci-
ale virksomheder mulighed for at reinvestere overskuddet fra deres forretning, hvilket indebærer, at 
de er i stand til at tænke økonomisk langsigtet, og derigennem har mulighed for at bidrage til inno-
vation og udvikling af velfærdsløsninger.  
 
Involvering af civilsamfundet. Med sociale virksomheder er der mulighed for inddragelse af frivil-
lige – f.eks. inddragelse af friske ældre på plejehjem eller folk med lettere handicap på handicapin-
stitutioner. Socialdemokraterne tror på, at inddragelse af frivillige, der formår at sætte sig i bruger-
nes sted, kan være medvirkende til, at brugerne oplever en forhøjet kvalitet i hverdagen. Bl.a. fordi 
det vil betyde, at brugen af frivillige kan medvirke til, at der bliver mere tid til brugerne. 
 
Socialt engagerede medarbejdere og brugere. For Socialdemokraterne er det afgørende, at med-
arbejdere og brugere får mulighed for aktivt at præge den hverdag, de indgår i. Socialt engagerede 
medarbejdere, der har en høj grad af indflydelse på deres arbejdsliv, er mere produktive og tilfredse. 
Også brugere og pårørende vil blive mere tilfredse med at have en højere grad af indflydelse. 
 
Nærhed i beslutningerne. Sociale virksomheder bygger på udbredt demokrati i ledelsen (medar-
bejdere og forældre i fællesskab), der skal ikke hives profit ud af institutionen som i private institu-
tioner, og der er mulighed for at udvikle pædagogik, ledelsesformer, indkøbspolitiker mv. på nye 
måder lokalt, uden at kommunen skal bruge tid på detailstyring.  
 
Af disse grunde tror Socialdemokraterne på, at sociale virksomheder vil kunne højne kvaliteten i 
den velfærd, der leveres til borgerne.  
 
Socialdemokraterne foreslår derfor, at de sociale virksomheder gives bedre rammer, og at der gøres 
en aktiv indsats for at tilskynde til sociale virksomheder. Derfor vil Socialdemokraterne efter et valg 
nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg, der skal undersøge de rammer, sociale virksomheder er un-
derlagt i dag og komme med forslag til, hvordan disse kan forbedres, så de sociale virksomheder har 
så meget organisatorisk frihed, som det er muligt. 
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Hvis Socialdemokraterne efter et valg får del i regeringsansvaret, vil vi arbejde for at forbedre vil-
kårene for sociale virksomheder: 
 

• Det skal gøres nemmere at overgå fra kommunal drift til social virksomhed. Medarbejderne 
skal kunne få vejledning og undervisning i socialt iværksætteri. 

 
• Sociale virksomheder skal gives friere rammer til at løse deres opgaver til gengæld for en 

målretning af det kommunale tilsyn. 
 

• Offentlige myndigheder skal i højere grad gøre brug af sociale klausuler i forbindelse med 
udbud af offentlige opgaver og indkøb. F.eks. skal offentlige myndigheder oftere stille som 
betingelse, at socialt udsatte grupper indgår i produktionen af ydelserne eller produkterne. 

 
• Offentlige myndigheder skal i højere grad anspore til socialt iværksætteri og tilbyde at in-

formere og uddanne i mulighederne for at starte social virksomhed. De sociale virksomheder 
skal bl.a. gives mulighed for at søge råd og vejledning hos succesfulde private virksomhe-
der. Der skal oprettes en pulje til formålet. 

 
• Offentlige myndigheder skal i højere grad tilpasse konkurrencesituationen, så mindre sociale 

virksomheder får mulighed for at byde ind på offentlige opgaver og indkøb. Det kan f.eks. 
gøres ved at dele udbud op, så ikke kun store virksomheder har mulighed for at være med. 
Eller det kan være ved at lempe på krav til likviditet, bemanding mv. For at fremme innova-
tion og nytænkning skal der endvidere gøres flere forsøg med projektkonkurrencer. 

 
• Der skal oprettes en forsøgspulje til virksomheder, der har til formål at ansætte og engagere 

socialt udsatte grupper som f.eks. indvandrere med dårlige sprogkundskaber, langtidsledige 
og handicappede. Som betingelse for et beskedent iværksætterlån, skal det sandsynliggøres, 
at virksomhederne har et bæredygtigt forretningskoncept. 

 
 
Boks 10.2: Eksempler på danske sociale virksomheder 
Huset Venture 
Huset Venture er en social virksomhed med en række forskellige forretningsområder rettet mod det 
”almindelige marked” – herunder bl.a. et PR bureau, en IT-afdeling, design af hjemmesider og en 
afdeling, der bistår private virksomheder med at løse en række administrative opgaver – herunder 
bogføring, regnskabsaflæggelse, kontingentopkrævning mv. 
 
Virksomheden beskæftiger fysisk handicappede mennesker og har en ulønnet bestyrelse. Virksom-
heden geninvesterer sit overskud i forretningen.  
 
Huset Venture har været en forretningsmæssig succes og har samtidig bidraget til at få folk i arbej-
de, der har haft svært ved at finde fodfæste på det almindelige arbejdsmarked. Siden opstarten i år 
2000 har Huset Venture vokset fra at have 5 ansatte til i dag at have omtrent 80 ansatte. Endvidere 
har virksomheden igangsat et projekt ”vejen tilbage” med at få folk i arbejde, der reelt ikke er kva-
lificerede til arbejdsmarkedet. Projektet skal gøre deltagerne klar til at varetage et job i huset eller i 
en anden virksomhed. 
 
Plejehjemmet Mariehjemmet 
Plejehjemmet Mariehjemmet er en social virksomhed, der har indgået en samarbejdsaftale med 
Københavns kommune om at modtage 39 plejehjemsbeboere. 
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Virksomheden ledelse og udvikling sker i tæt samarbejde med beboere og medarbejdere – f.eks. 
har 94 pct. af personalet medvirket til at udarbejde virksomhedsplanen. I virksomheden er der et 
kontinuerligt arbejde med at involvere og engagere frivillige, brugere og pårørende. 
 
Det er lykkedes plejehjemmet at skabe kvalitet i omsorgen og tilfredse beboere og medarbejdere. 
 
Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU) 
KFBU er en landsdækkende forening, der udfører socialpædagogisk arbejde for udsatte børn, unge 
og familier ud fra et kristent menneskesyn. KFBU har eksisteret i mere end 100 år og har fortsat 
sine rødder i det frivillige sociale arbejde. KFBU driver 21 forskellige børne-, unge- og familiein-
stitutioner. Næsten 650 børn, unge og familier har ophold i foreningens forskellige institutioner, 
familieplejer og sociale tilbud. Arbejdet foregår i samarbejde med kommuner og andre offentlige 
myndigheder. 
 
KFBU drives ud fra demokratiske principper, hvor en stor kreds af frivillige indgår i arbejdet gen-
nem lokale bestyrelser om hvert enkelt tilbud, og hvor forstandere og medarbejdere udpeger repræ-
sentanter, der deltager i hovedbestyrelsens arbejde. 
 
Der er afgørende for KFBU's arbejde, at frivillige er tilknyttet institutionerne. Det skal sikre efter-
levelse af foreningens formål om, at fokus skal være på barnet, den unge og familien som unikke 
mennesker, der har krav på opmærksomhed, respekt og omsorg. Samtidig sikrer de frivillige en tæt 
kontakt til lokalsamfundene. 
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10.2 Bedre rammer for frivillige organisationer 
De frivillige organisationer – eller den frivillige sektor som den også kaldes – er stærkt forankret i 
Danmark. Det glemmes ofte, at velfungerende frivillige organisationer og borgere, der engagerer 
sig i deres nærmiljø, i sociale organisationer, i idrætsforeninger mv., udgør et væsentligt element i 
det danske velfærdssamfund. 
 
Der er ingen modsætning mellem en stærk offentlig sektor og velfungerende frivillige organisatio-
ner. Tværtimod understøtter de hinanden. Danmark har en lang tradition for, at frivillige organisati-
oner med en stærk forankring i civilsamfundet deltager i løsningen af samfundsmæssige opgaver. 
Historisk set er daginstitutionsområdet et godt eksempel på det. Her var f.eks. borgere med rødder i 
arbejderbevægelsen med til at starte nogle af landets første daginstitutioner. 
  
Udover at bidrage til løsningen af samfundsmæssige opgaver, er de frivillige organisationer også 
vigtige i mindst 4 henseender: 
 

• Foreningerne varetager interesser for grupper af svage borgere, der ellers ikke har ressourcer 
til at gøre opmærksom på dem. Hermed bidrager de frivillige organisationer til politisk lig-
hed ved at inddrage svage borgere i beslutningsprocesserne. 

• Foreningerne bidrager til nye løsninger på velkendte problemer.  
• Foreningerne inkluderer grupper af borgere i fællesskabet, som ellers er i fare for at blive 

ladt ude.  
• Foreningerne skaber tillid og skaber sammenhængskraft i samfundet, da de udgør et natur-

ligt mødested for forskellige samfundsgrupper. 
 
For Socialdemokratiet er der ingen tvivl om, at ansvaret for centrale velfærdsydelser er politisk – og 
at ansvaret for løsningen ligger i den offentlige sektor. Derfor skal de frivillige foreningers bidrag 
aldrig være en aflastning af den offentlige indsats. På den anden side er der helt naturlige grænser 
for, hvilke opgaver det offentlige kan løse. F.eks. skal det offentlige yde en god og værdig omsorg 
for de ældre, der ikke kan klare sig i hverdagen, men det offentlige kan ikke forhindre ensomhed. 
Her giver en række frivillige organisationer et væsentligt bidrag gennem besøgsvenner. På en lang 
række andre områder ydes et vigtigt supplement til den offentlige indsats. Uden dette bidrag ville 
Danmark være et fattigere samfund. Og et samfund med mindre nytænkning i udviklingen af vel-
færden. 
  
I en tid hvor sammenhængskraften trues af øgede sociale skel og integrationsproblemer, og hvor det 
offentlige mangler arbejdskraft, er det afgørende at have de frivillige organisationer med på banen. 
Den rigtige arbejdsdeling mellem civilsamfundet og den offentlige sektor bidrager til samfundets 
sammenhængskraft ved at bane vejen for fællesskaber, samtidig med at der kan løses en række so-
ciale opgaver. De frivillige foreningers indsats i forhold til bl.a. idræt, kultur og friluftsliv er gode 
eksempler herpå, men også i forhold til udsatte grupper og andre borgere, der typisk ikke indgår i 
fælles sociale relationer spiller frivillige organisationer en væsentlig rolle. En særlig rolle kan og 
bør de frivillige også spille i forhold til integrationen. Ingen er bedre end de frivillige organisationer 
til at forstå det danske samfund og videreformidle dets værdier i praksis. 
 
Ofte ligger styrken i, at aktiviteter sker i lokalmiljøerne, hvor nærdemokrati, medbestemmelse og 
ansvarlighed får konkret betydning. Spejderforeninger, idrætsklubber, kolonihaveforeninger, kultu-
relle foreninger, brugerklubber og mange andre gør et enormt godt stykke arbejde lokalt. Distancer 
nedbrydes, barrierer overvindes, samtale og demokrati læres, når der kommer navn og ansigt på 
muligheder og løsninger.  
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Socialdemokraterne ser en særlig politisk forpligtelse i fremadrettet at skabe bedre rammer for de 
frivillige foreninger. Der er et stort potentiale i samarbejde mellem det offentlige og frivillige for-
eninger. Som et element heri bør der afbureaukratiseres og regelforenkles, f.eks. i forhold til form- 
og dokumentationskrav, så frivillige organisationer og foreninger motiveres til og har bedre mulig-
hed for at bidrage. Det skal simpelthen være lettere at bidrage og spille sammen med den offentlige 
sektor. Samarbejdet mellem de frivillige organisationer og det offentlige skal bygge på respekt for 
den grundlæggende styrke som frivilligheden og engagementet i foreningerne repræsenterer. Soci-
aldemokratiet påskønner, at tusinder af mennesker dagligt engagerer sig i frivillige foreninger. 
  
Frivillige organisationer er værdibaserede fællesskaber, der danner grundlag for etableringen af 
menneskelige og sociale relationer, netværk, fælles normer og værdier. Menneskelig trivsel hænger 
ofte sammen med de udfoldelsesmuligheder, vi giver hinanden, når vi frivilligt gør en indsats – for 
børn, unge, familie, naboer, interessefæller, men måske ikke mindst overfor andre mennesker, der 
er udsatte eller har særligt behov.  
 
Socialdemokraterne mener, at det er på tide at videreudvikle og forny de rammer, som de frivillige 
organisationer er underlagt. Vi mener, at den nuværende situation kalder på nye visioner. Den nu-
værende regering har ikke formået at udvikle den frivillige sektor i tilstrækkelig grad og har forsømt 
at drage nytte af det store potentiale, der ligger i de frivillige organisationer. Det skyldes bl.a., at 
regeringen har været fanget i et traditionelt syn på den tredje sektor, hvor relationen mellem borger 
og de frivillige organisationer har været et ”leverandør-kunde” forhold, og hvor de frivillige organi-
sationer udelukkende bliver betragtet som farverig kolorit på tilværelsen.  
 
Det er tid til at udvikle nogle nye rammer, der sikrer frigørelse fra den traditionelle og begrænsende 
opfattelse af frivillige organisationer. De frivillige organisationer skal gives bedre muligheder for at 
bidrage til social innovation og for at gøre det, de er bedst til. 
 
Den primære funktion for den frivillige sektor er ikke at agere leverandør af offentlige velfærds-
ydelser. Det kan til tider være gavnligt, og den vej bør også forfølges. Men grundlæggende er det 
Socialdemokraternes holdning, at målet må være at fremme en foreningsverden, der har fokus på 
styrkelse af fællesskaber og sammenhængskraft, som påtager sig et socialt ansvar i bredere forstand, 
og inddrager mennesker med forskellig social baggrund. 
 
Hvis Socialdemokraterne kommer i regering efter næste valg, vil vi sammen med et udvalg af de 
ledende aktører inden for den frivillige sektor derfor igangsætte et arbejde, der skal undersøge mu-
lighederne for at forbedre vilkårene for de frivillige organisationer og frisætte mulighederne for en 
bedre velfærd i et samspil mellem det offentlige og de frivillige organisationer. 
 
Socialdemokraterne ønsker at forbedre vilkårene for de frivillige organisationer ved at sætte ind på 
5 områder: 
 
Styrke mulighederne for kontinuitet og bæredygtighed 
 

• Det skal undersøges, om tilskud til frivilligt socialt arbejde sikrer en tilstrækkelig grad af 
kontinuitet i organisationernes arbejde. Det skal sikres, at puljeordninger mv. understøtter 
frivillige organisationer i alle faser af en organisations livscyklus. Det skal bl.a. sikres, at de 
midler, der tildeles de frivillige organisationer, har en god balance mellem at gå til udvikling 
og innovation henholdsvis til driften af de sociale organisationer.  

• Kontinuiteten i det frivillige arbejde skal sikres gennem øget opfølgning på igangsatte suc-
cesfulde projekter, der har været igangsat med penge for statsligt finansierede forsøgsmidler. 
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Det giver ikke mening, at velfungerende projekter indstiller virksomheden, fordi deres for-
søgsmidler udløber.  

• Lederne af frivillige organisationer skal gives bedre uddannelsesmuligheder. Lederne skal 
gives mulighed for at blive undervist i ”strategisk planlægning”, ”organisationsudvikling”, 
”økonomistyring”, ”projektudvikling- og ledelse”, ”personalehåndtering” og ”formidling”. 
Uddannelsesmulighederne skal i første omgang målrettes organisationer med socialt sigte. 

 
Styrke rammerne for netværk og videndeling  
 

• Samarbejde på tværs af foreninger og på tværs af sektorer skal styrkes ved at indføre nye i 
kriterier herom i udviklingspuljer.  

• Mulighederne for at få adgang til praktikophold i frivillige organisationer skal forbedres for 
studerende ved videregående uddannelser.  

• Samarbejdet mellem forskningsverdenen og de frivillige sociale organisationer skal styrkes.  
• Dokumentation af de frivillige organisationers arbejde skal styrkes. 

 
Styrke rammerne for tværgående arbejde 
 

• Kommunerne skal i deres arbejde sørge for – i det omfang, der er relevant – at lave lokale 
foreningskontrakter, der fremmer tværgående samarbejde mellem forskellige frivillige orga-
nisationer.  

• Gode eksempler skal udbredes. Der skal udarbejdes en database, hvor de frivillige organisa-
tioner kan offentliggøre gode eksempler til gavn for andre frivillige organisationer.  

• Kompetencedatabase. Der skal oprettes en database, hvor de frivillige foreninger kan liste 
særlige kompetencer eller personbåren indsigt, der kan understøtte projekt- eller organisati-
onsudvikling i andre foreninger. 
 

Styrke inddragelse af svage borgere og indvandrere 
 

• Ved stillingtagen til puljer bør det vægtes positivt, hvis projekter skaber rum for svage bor-
geres deltagelse i frivilligt arbejde.  

• Ved stillingtagen til puljer bør det vægtes positivt, hvis projekter sigter mod at styrke inte-
grationen, og hvis personer med anden etnisk baggrund inddrages i projekter. 

 
Styrke samarbejdet mellem kommuner, regioner og de frivillige organisationer 
 

• Partnerskaber mellem det offentlige og frivillige organisationer skal udbredes. Det kan f.eks. 
gøres ved, at kommunerne udpeger opgaver – f.eks. i forhold til børn og unge eller ældre – 
hvor foreningslivet kan inddrages mere direkte i opgaveløsningen. På baggrund af en lige-
værdig dialog kan kommunen og den frivillige organisation herefter indgå en partnerskabs-
aftale om løsning af opgaven.  

• Alle kommuner skal forpligtes til at udarbejde frivilligpolitikker, der redegør for kommu-
nens samarbejde med frivillige organisationer. For at skabe medejerskab til frivilligpolitik-
kerne er det afgørende, at de frivillige organisationer inddrages på et tidligt stadie i formule-
ringen af disse. 

• Alle kommuner skal forpligtes til at oprette et formelt samarbejdsforum, der skal stå for 
kontakten og samarbejdet med frivillige organisationer. Det kan enten være i form af kon-
taktpersoner eller afdelinger i kommunen, som arbejder med at skabe en aktiv dialog mellem 
kommune og frivillige organisationer.  

• Der skal etableres en ”frivillighedsbørs” i alle kommuner. En frivillighedsbørs skal formidle 
kontakten mellem frivillige organisationer, borgere med ressourcer og vilje til at udøve fri-
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villigt socialt arbejde – og samfundsgrupper der har vanskeligt ved at få adgang til de frivil-
lige organisationers tilbud.     

• Der bør oprettes flere lokalt administrerede puljer – særligt til projekter, der har sigte på løs-
ning af sociale problemer. 
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11. Dialog 
 
Den offentlige sektor kan kun udvikles og forbedres i dialog med borgere, brugere og de ansatte. 
Socialdemokraterne har grundlæggende tillid til borgernes, brugernes og de ansattes ansvarlighed, 
engagement og potentiale. Men rammer og vilkår for dialog og samspil skal forbedres. Vi er over-
bevist om, at bedre dialog mellem alle aktører, der vil og kan spille en rolle, giver den største sik-
kerhed for, at den offentlige sektor udvikles med både effektivitet og kvalitet som pejlemærker. 
Samtidig får demokratiet en saltvandsindsprøjtning. Centrale demokratiske udfordringer - spørgs-
målet om respekt, inddragelse, bidrag, indflydelse, medbestemmelse og ligeværd – kan konkretise-
res. 
 
Socialdemokraterne vil sætte massivt ind med dialog, inddragelse og samspilsprocesser fordi: 
 

• Inddragelse er demokratisk ansvarliggørende og indholdsmæssigt engagerende 

• Dialog nyttiggør borgeres, brugeres og ansattes hverdagserfaringer. Hermed sikres en opti-
meret anvendelse af de offentlige ressourcer i forhold til målene 

• Vidensgrundlaget optimeres og understøtter, at der bedre kan leveres relevante behovsorien-
terede ydelser til stadig mere individuelt fokuserede brugere 

• Systemerne motiveres til at tænke og agere på tværs af traditionelle sektorer og fag, og her 
igennem fokusere på tværfaglighed og den helhed i hverdagen, som udgør folks liv 

• Leverandører og modtagere af velfærdsydelser kan løbende forventningsafstemme og tilpas-
se, også i forhold til ”bløde” vanskeligt målbare ydelser, f.eks. børnepasning og ældrepleje  

 
Socialdemokraterne vil sikre fuld åbenhed i den offentlige administration som fundament for reel 
indflydelse.  
 
Næsten alle steder i den offentlige sektor arbejdes med visioner og fastlæggelse af målsætninger og 
udviklingsretning. I denne fase er dialog og inddragelse af såvel borgere og brugere som de ansatte 
helt centralt. Men vi er parate til at opprioritere involveringen hele vejen, også når det drejer sig om 
dagligdagens udmøntning, rutiner, samspil og prioriteringsdiskussioner.  
 
Vi ved, at det kræver klarere rammer, synlige processer, forankring i lokalsamfundene og ressourcer 
at motivere flere til at deltage i arbejdet. Den offentlige sektor skal i en lang række sammenhænge i 
højere grad skal være facilitator og tovholder end bestemmende. Den offentlige sektor skal initiere 
netværk ved at sætte rammerne for samspilsprocesserne. Borgere og brugere skal medinddrages, når 
der skal formuleres og evalueres på målsætninger, kvalitetsstandarder, velfærdsrettigheder og pro-
cesser. Vi skal udvikle let tilgængelige kommunikationsværktøjer som f.eks. gå-hjem-møder, elek-
troniske borgerpaneler, arbejdende værksteder, kædebreve o. lign. Det er et gennemgående træk, at 
det offentlige stiller infrastruktur til rådighed for processerne. 
 
Mere målrettet dialog og samspil skal anvendes bredt i den offentlige sektor, og ikke kun på ”nem-
me” og oplagte områder, befolket af ressourcestærke aktører og med formaliserede dialogkanaler 
som f.eks. fysisk planlægning, daginstitutionsbestyrelser, paraplyorganisationer for den organisere-
de idræt, men også til f.eks. projekter for kvarterløft eller udvikling af sagsbehandling i forbindelse 
med tvangsfjernelse af børn. 
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12. Pligt  
 
Et velfærdssamfund er kendetegnet ved, at det har meget at tilbyde sine borgere. Derfor er dets 
sammenhængskraft truet, hvis det ikke evner at følge med tiden og sikre borgerne en tidssvarende 
kvalitet i den offentlige service. Og derfor har vi med dette oplæg skitseret en meget omfattende 
plan for, hvordan det er muligt at rette på 6 års forsømmelser af kvalitetsudviklingen.  
 
Men flere rettigheder og bedre tilbud er kun én side af sagen. Velfærd handler mindst lige så meget 
om pligt. Det er, som fastslået indledningsvis, den stærke sammenhæng mellem ret og pligt, der har 
været drivkraften bag skabelsen af den særlige samfundsmodel, vi har udviklet i Danmark og det 
øvrige Norden.  
 
Sådan skal det også være fremover. Til stærkere rettigheder svarer vidtrækkende forpligtelser. Det 
er det sidste, men ikke mindst væsentlige punkt i denne rapport.  
 
Den mest grundlæggende forpligtelse, der påhviler befolkningen i et velfærdssamfund, er naturlig-
vis at bidrage til fællesskabet. Det gælder økonomisk – gennem betalingen af forholdsvis høje skat-
ter. Den forpligtelse er klart fastslået i dette oplæg og i hele vores økonomiske politik: Hvis de for-
bedringer vi lægger op til skal realiseres, fordrer det økonomisk ansvarlighed. I en tid hvor mange 
andre lande satser på lavere skatter – og til gengæld accepterer en svækkelse af fællesskabet – skal 
vi tage aktivt stilling til, om vi vil gå samme vej eller videreudvikle velfærdssamfundet.  
 
Med en skattereform kan vi sikre en mere retfærdig, miljørigtig og konkurrencedygtig beskatning. 
Men den ansvarlige erkendelse er, at hvis det skal blive bedre at være dansker, kan det ikke også 
blive billigere. Det betyder ikke, at skatterne skal stige. Men det betyder, at vi må træffe en åben og 
klar beslutning om at give afkald på skattelettelser i en overskuelig fremtid.  
   
En anden lige så væsentlig forpligtelse gælder i forhold til arbejdsmarkedet. Hvis vi vil opretholde 
og udvikle velfærden kræver det, at så mange af os som muligt arbejder effektivt og relativt meget i 
forhold til andre landes befolkninger. Derfor har vi i Danmark – med socialdemokratisk tilslutning 
– gennemført reformer af efterløn, pension og arbejdsmarkedsordninger, som er mere vidtrækkende 
end i noget andet europæisk land.  
 
Vi har valgt at tage udfordringen med flere ældre og færre unge i opløbet. Og vi må på længere sigt 
være parat til at tage nye skridt i samme retning, hvis det viser sig nødvendigt for at finansiere vel-
færden og skaffe hænder nok til at sikre fortsat økonomisk vækst.    
 
En tredje og sidste grundlæggende forpligtelse gælder vores samfundssind i dagliglivet. Velfærd er 
ikke bare en vare, man betaler og modtager. Når vi benytter os af daginstitutioner, skoler, ældreple-
je og sygehuse, må vi gøre det som borgere, ikke som (for)brugere. Det stiller en række krav til vo-
res adfærd. F.eks. krav om så vidt muligt at bidrage aktivt til det fællesskab vi bliver en del af i mø-
det med de offentlige institutioner. Og krav om at vi gør vores for, at de tilbud samfundet stiller til 
rådighed også bliver udnyttet. F.eks. ved at overholde aftaler og indgå i et forpligtende samarbejde 
med eksempelvis undervisere og pasningspersonale.  
 
Vi har også en pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Til ikke at snyde os til uberettigede 
ydelser og fordele. Til ikke at snyde i skat. Til ikke at stille krav – uden samtidig at interessere os 
for hvad vi selv kan bidrage med. Der er desværre nogle - høj som lav - der snyder systemet. Det 
ødelægger vores fællesskab og er demoraliserende for alle dem, der lever efter reglerne. Derfor skal 
vi ikke vige tilbage for at gøre disse krav gældende. Overfor hinanden og i politisk sammenhæng. 
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De er en vital del af en værdidebat, som ikke bliver mindre, men mere relevant i en situation hvor vi 
er parat til at lade bedre kvalitet i velfærden være en politisk hovedprioritet.    



Velfærd
– de næste skridt

Rapport om den offentlige sektors fremtid af socialdemokraternes næstformand Borgmester Nick Hækkerup

Socialdemokraterne Danasvej 7 DK-1910 Frederiksberg C Telefon 72 300 800 www.socialdemokraterne.dk
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Det er tid til at tage ansvar for fællesskabet.
Ansvar for det fællesskab, der har gjort
Danmark til et af de tryggeste, rigeste
og mest dynamiske samfund i verden.
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