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Udviklingen i det offentlige forbrug har gen-
nemsnitligt igennem 10’erne ligget langt under 
udviklingen i det private forbrug og BNP. Udvik-
lingen har skubbet på forskellen mellem befolk-
ningens forventninger og velfærdsstatens mu-
lige serviceniveau, vurderer forsker. En uholdbar 
udvikling ifølge KL’s formand. Han håber derfor, 
at regeringens bebudede revision af budgetlovs-
reglerne kommer til at bløde de rigide regler op, 
og at vi i stedet kan få en diskussion om, hvor 
velfærdsstaten skal bevæge sig hen.

Minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, flere penge 
til folkeskolen, flere hjemmehjælpstimer til de ældre, garanti om 
plejebolig til alle 80+-årige og bedre forhold til personer med 
handicap eller psykisk sygdom. Det skorter ikke på krav og for-
ventninger til, hvad velfærdsstaten skal levere. Men ser man på 
udviklingen i det offentlige forbrug de seneste år, så har væksten 
været langt lavere end væksten i befolkningens privatforbrug og 
den økonomiske vækst i samfundet.

 En ny Momentum-opgørelse viser nemlig, at det offentlige 
forbrug per indbygger gennemsnitligt blot er steget med 0,11 
procent årligt fra 2010 til 2018. Til sammenligning har stigningen 
i det privat forbrug med 0,81 været mere end syv gange så højt, 
mens Danmarks økonomiske vækst målt i BNP per indbygger har 
været på 1,21 procent.
 En udvikling, der ifølge forskningsdirektør og professor ved 
VIVE, Torben Tranæs, kan være med til at skabe utilfredshed med 
velfærdsstatens serviceniveau, da befolkningen vil opleve det 
som en relativ forringelse, når kvaliteten og standarden i de of-
fentlige tilbud ikke følger udviklingen i det private forbrug. 

Det offentlige forbrug halter efter 
befolkningens forventninger
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Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP, privatforbrug og offentligt forbrug per 
indbygger, 2010-2018 (%) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik
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Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Økonomi

 »Selvom der ikke bliver skruet ned for det offentlige for-
brug, vil man alligevel let opleve det som en forringelse, da der 
bliver større relativ forskel til de muligheder, man har i sit private 
forbrug. Derfor har man også tit en balanceret udvikling som 
sigtelinje, hvor det offentlige følger det demografiske træk plus 
det velstandskorrigerede, hvor materiel og kvalitetsudvikling i 
det offentlige kan følge udviklingen i det private forbrug,« siger 
Torben Tranæs og fortsætter:
 »Det offentlige forbrug kan sagtens stige mindre i en periode, 
men hvis det fortsætter i lang tid, vil det opleves som en for-
ringelse, selvom det kun er relativt, og man reelt bliver på det 
samme serviceniveau.«
 Billedet af en befolkning, der har større forventninger, end 
den kommunale økonomi tillader, nikker Jacob Bundsgaard, 
formand for KL, genkendende til, og han mener, at det kan skade 
opbakningen til velfærdsstaten, hvis udviklingen fortsætter.

 »Der har altid været ønsker til velfærdsstaten, men jeg 
oplever, at trykket er mere massivt og spænder videre. Og når 
mange mennesker samtidig oplever, at de får flere penge mel-
lem hænderne, så kan det være svært at forstå, hvorfor man har 
svært ved at få det til at hænge sammen i daginstitutioner og på 
plejehjem,« siger Jacob Bundsgaard.

Velfærdsstatens fremtid er på spil
Han påpeger, at man i kommunerne samtidig er under et enormt 
pres, på grund af at et stigende antal ældre og børn med flere får 
psykiatriske diagnoser og øgede sundhedsopgaver.
 »Hvis det offentlige forbrug fortsætter med at ligge un-
der det private forbrug, bliver der for langt mellem borgernes 
forventninger og det, der kan leveres. Det vil udfordre vores 
universelle velfærdsmodel, da utilfredsheden vil få nogle til at 
købe private tilbud. Det kan være fint for den enkelte, der har 
råd til det, men det vil kun blive for dem, der har flest penge og 
ressourcer, samt mindske villigheden til at finansiere velfærdssta-
ten,« siger Jacob Bundsgaard.
 Oplevelsen bakkes op af, at de kommunale serviceudgifter i 
perioden 2010-2018 er faldet med 0,3 procent, selvom udgif-
terne skulle være steget med 0,4 procent for at holde trit med 
ændringen i befolkningens størrelse og alderssammensætning 
og samtidig holde enhedsudgifterne på de enkelte alderstrin 
konstante.
 Christian Rabjerg Madsen, finansordfører for regeringspartiet 
socialdemokraterne, har også mærket kravet om bedre velfærd.
»Helle Thornings regering var forståeligt tilbageholden oven på 
krisen og Lars Løkkes regering ønskede et beskedent offentligt 
forbrug og styrkede det private forbrug med skattelettelser. 
Jeg tror også, det var derfor, jeg fik mange tilkendegivelser ved 
folketingsvalget om, at vi har en forventning om, at I styrker vel-
færden og tager den grønne omstilling og miljøet alvorligt,« siger 
Christian Rabjerg-Madsen.
 Han forklarer, at regeringen har en ambition om, at det 
demografiske træk skal finansieres. Til gengæld er han ikke klar til 
at love yderligere finansiering, så udgifterne følger velstandsstig-

Note: Demografisk træk dækker den udvikling i udgifterne, der skal til for at holde trit 
med ændringen i befolkningens størrelse og alderssammensætning og samtidig holde 
enhedsudgifterne på de enkelte alderstrin konstante. De kommunale serviceudgifter er 
korrigeret for opgaveniveau.

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af Finansministeriets svar til 
finansudvalget.

Vækst i kommunale serviceudgifter sammenlignet med det demografiske træk, 
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Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP, privatforbrug og offentligt forbrug per indbygger 
i henholdsvis 90’erne, 00’erne, og 10’erne (%) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik
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Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.
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ningen, ligesom han indrømmer, at der er et stykke vej, førend 
det offentlige forbrug er på omgangshøjde med befolkningens 
forventninger.
 »Vi får nu en vækst på 1,3 procent i det offentlige forbrug, 
og det, synes jeg, er en flot vækst. Men efter mange år med 
omprioriteringsbidrag og meget tilbageholdende offentlige 
budgetter, så kan en enkelt finanslov ikke ændre grundlæggende 
på udviklingen. Vi har løftet velfærden, og det er en vej, vi gerne 
vil fortsætte af, men vi er en mindretalsregering, og man skal 
kunne finde finansieringen, og derfor kommer jeg heller ikke til 
at foruddiskontere niveauet for de kommende finanslove,« siger 
Christian Rabjerg-Madsen.

Offentligt forbrug bør komme på omgangshøjde
Ser man historisk på udviklingen i det private og offentlige for-
brug samt BNP, kan man ifølge Torben Tranæs diskutere, om det 
offentlige forbrug fra 1990 til 2000 dækker det velstandskorri-
gerede træk, da den økonomiske vækst målt i BNP er meget høj, 

men da det offentlige forbrug trods alt ligger over privatforbru-
get, vil det opleves sådan. Finanskrisen giver samlet set en me-
get lav vækst fra 00’erne, hvor privatforbruget også ligger under 
det offentlige forbrug. Fra 2010 vendes situationen om, og man 
får en meget svag stigning i det offentlige forbrug i forhold til det 
private, samtidig med at der er en stærk vækst i BNP, hvilket gør, 
at det offentlige forbrug hverken dækker eller føles, som om det 
dækker det velstandskorrigerede træk.
 »I hele perioden har skattetrykket ligget nogenlunde kon-
stant, så da det offentlige forbrug går ned, er vi fra midten af 
00’erne og frem til i dag gået fra en situation med betydelig of-
fentlig gæld til stort set at være gældsfri. Så pengene, der kunne 
være brugt til for eksempel offentligt forbrug, er i stedet blevet 
brugt til at konsolidere økonomien. Sammen med tilbagetræk-
ningsreformerne, som har bragt os fra uholdbare til holdbare 
langsigtede offentlige finanser, har det været en bevidst politisk 
prioritering.« 
 Vi bør derfor økonomisk være polstret til de kommende års 
demografiske udfordringer, men det er dog ikke ensbetydende 
med, at det ikke bliver svært.

Den forventede udvikling i antallet af 80+årige, 2019-2030 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks 
befolkningsfremskrivning
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Note: Den strukturelle saldo er efter 2025 baseret på et centreret gennemsnit over 3 år.

Kilde: Finansministeriet ” Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023”.
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 »Der kan komme et slagsmål om ressourcerne, og det kan 
blive hårdt at prioritere, ligesom der kan komme diskussioner 
om, hvornår man mener, de offentlige finanser er sunde, og om 
det skal prioriteres at dække det demografiske og velstandskor-
rigerede træk frem for andre ting,« siger Torben Tranæs.
 KL-formand Jacob Bundsgaard mener, at væksten i det of-
fentlige forbrug bør komme op på omgangshøjde med væksten i 
det private, og at regeringens bebudede revision af budgetloven 
derfor skal bruges til at tage en mere overordnet drøftelse af, 
hvilken vej velfærdsstaten skal gå i de kommende år.
 »Det gav mening i tiden efter finanskrisen, hvor kommuner-
ne også lavede en markant økonomisk opbremsning. Men loven 
er alt for rigid og har skabt en hård grænse for det politisk øko-
nomiske spillerum, så hvis vi ønsker at fastholde vores stærke 
velfærdsstat, er vi nødt til at diskutere, om der ikke er nogle 
samfundsmæssige investeringer, der er nødvendige at foretage, 
selvom de ligger udover budgetlovens stramme styring,« siger 
Jacob Bundsgaard.
 Eksempelvis ønsker kommunerne mere fleksible budgetter, 
så man kan overføre et underskud til de følgende år, og samtidig 
ønsker man en drøftelse af, om underskuddet på den struktu-
relle saldo fortsat kun må være på maksimalt en halv procent af 
BNP.

Budgetloven bør løsnes
Ønsket om større fleksibilitet i forhold til flerårige budgetter er 
der ifølge forskningsdirektør ved VIVE, Torben Tranæs, relativ 
enighed om kunne være en fornuftig nyskabelse. Når det gælder 
den strukturelle saldo, så handler det om, hvordan man politisk 
ønsker at komme igennem de kommende årtier med demografi-
udfordringer, hvor der i perioden frem mod 2040 i stigende grad 
vil være flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der kommer 
ind.

 »Hvis man fastholder tanken om, at borgernes nytte af det 
offentlige forbrug skal være defineret i forhold til deres problem 
og udfordringer og ikke af, om de har en given alder på et heldigt 

Fuldtidsbeskæftigedes andel af den samlede befolkning (%) 

Kilde: Finansministeriet ” Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023”.

40

50

2000 2010 2020 2030 2040 2050

45,2
43,7

eller uheldigt tidspunkt, så vil der i den periode, fordi der bliver 
færre til at betale skat, komme et strukturelt underskud. Det man 
kaldte hængekøjen,« siger Torben Tranæs og uddyber.
 »Så er spørgsmålet, om man ligesom i 2025 skal planlægge 
efter at have balance i 2030 eller planlægge efter at have et struk-
turelt underskud på grund af demografien. Det sidste udjævner 
forbrug over tid – både mellem generationer og mellem de 
samme personer over forskellige tidspunkter i deres liv. Sådan 
at for eksempel de, der er unge omkring 2030, ikke skal have 
relativt ringere uddannelsesforhold end de unge, der kom før, og 
dem, der kommer efter. Modsat kan det være en udfordring, hvis 
man planlægger efter et underskud på en halv procent i 2030 og 
så bliver ramt af et økonomisk tilbageslag på det tidspunkt.«
 I EU’s finanspagt var kravene til Danmark oprindeligt, at 
underskuddet på den strukturelle saldo maksimalt måtte være 
en halv procent, men med den danske gældsafvikling er kravet 
lempet til en procent. Folketinget har dog fastholdt kravet om et 
underskud om maksimalt en halv procent.
 For KL-formand Jacob Bundsgaard er der dog ingen tvivl om, 
at det er en helt unødvendig spændetrøje, vi har pålagt os selv i 
Danmark. 
 »Hvis vi kan bruge pengene fornuftigt, giver det ingen 
mening, at vi lader os styre af strengere krav, end EU tillader. Det 
bør være muligt at forhandle om, så vi kan lave de nødvendige 
investeringer i velfærden – hvor eksempelvis en tidlig indsats 
kan give et fornuftigt afkast – også selvom vi kommer tættere på 
grænsen ved at hæve underskudsgrænsen til en procent,« siger 
Jacob Bundsgaard.
 Finansordfører for socialdemokraterne Christian Rabjerg-
Madsen vil dog ikke komme med et bud på, hvad revisionen skal 
føre til.
»Vi skriver jo om mere fleksible budgetter i vores forståelsespa-
pir, fordi vi har identificeret nogle udfordringer. Finansministeriet 
arbejder på analyser af budgetloven, og indtil de er færdige, er 
jeg forsigtig med at konkludere på, hvad vi kommer til at spille 
ud med.«
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Næsten 8 ud af 10 kommuner har det seneste 
år oplevet et pres for at overtage nye eller flere 
behandlingsopgaver fra sygehusene, men mange 
svarer samtidig, at de mangler aftaler, der giver 
klare rammer om bl.a. ansvar og økonomi. Det 
kan ikke fortsætte i samme spor uden store 
konsekvenser, lyder det fra både borgmester og 
sundhedsøkonom.

Uklare rammer udfordrer kommuners 
sygdomsbehandling af borgerne

Økonomi

Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Dialyseapparater og dropstativer flytter i stigende grad ind ved si-
den af sofabordet og fjernsynet i danskernes stuer. Det sker som 
en konsekvens af, at kommunerne i stigende grad overtager en 
række behandlingsopgaver, der tidligere lå på sygehusene.
 En ny KL-undersøgelse viser, at 77,6 procent af kommunerne 
det seneste år har overtaget nye behandlingsopgaver fra syge-
hus, øget omfanget af opgaver, de allerede løste for sygehusene, 
eller begge dele. Herudover har 10 procent oplevet et pres fra 
sygehuset om at påtage sig behandlingsopgaver, men har takket 
nej.
 Det er en udvikling, man sagtens kan genkende i Halsnæs 
Kommune. Det forklarer borgmester Steffen Jensen (S).
 »I princippet er vores midlertidige døgnpladser og borger-
nes egne hjem på mange måder blevet en fortsættelse af de 
hospitalssenge, som ikke er der mere. Det handler om alt fra 
dialysepatienter, til KOL- og kræftpatienter, og for de grupper har 
vi her i kommunen oparbejdet, hvad man kan kalde en betydelig 
sengekapacitet,« siger Steffen Jensen.
 Udviklingen har været i gang i flere år, og 98 procent af 
kommunerne melder da også, at de i dag løser særlige behand-
lingsopgaver, som tidligere lå i sygehusregi. Det mest udbredte 
er parenteral ernæring, der er ernæring direkte i blodet, som 82 
procent af kommunerne giver, mens 80 procent giver medicin di-

rekte i blodet, og 72 procent står for hjemmedialyse. 45 procent 
giver kemobehandling, og 9 procent laver blodtransfusioner.
 Mens stort set alle kommuner løser sundhedsopgaver, så er 
det dog langt fra alle, der har aftaler med sygehusene eller regio-
nen, der sætter de overordnede rammer for opgaveløsningen på 
enkelte områder. F.eks. har 66 procent af de kommuner, der giver 
kemoterapi, ingen aftale om rammerne for opgaveoverdragel-
sen, mens det gælder hver tredje kommune, der laver intrave-
nøse medicinske behandlinger.
 På tværs af opgaverne mangler der især aftaler om, hvordan 
regningen skal betales, og hvem der har det overordnede faglige 
ansvar gennem forløbet. De forskellige behandlinger sættes altid 
i gang på sygehuset, men undersøgelsen viser, at kun 54 procent 
af kommunerne har kunnet indgå aftaler med sygehusene, hvor 
det i alle aftalerne står klart, at det lægelige behandlingsansvar 
entydigt kan placeres på en navngiven person, mens 18 procent 
ingen aftaler har om, hvor ansvaret placeres.
 Det er bekymrende, siger Jes Søgaard, professor på Dansk 
Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. 

Har kommunen oplevet et øget pres fra sygehuset for at påtage sig nye behandlings-
opgaver og/eller øge volumen i kendte behandlingsopgaver i forhold til sidste år? (%)
Èt svar muligt 

Kilde: Momentum. Rundspørge til sundhedsforvaltningerne i alle 98 kommuner.
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 »Det er faktisk rigtig mange kommuner, der løser opgaver 
på de forskellige områder, og det er også opgaver, hvor det giver 
god mening, at kommunerne overtager dem i samarbejde med 
patienternes egen læge og sygehuslæger. På patientniveau er 
der styr på tingene. Det er de overordnede aftaler mellem kom-
mune og region eller sygehus, der mangler. Det fortæller mig, 
at vi stadig snakker om planløs opgaveglidning og ikke planlagt 
opgaveoverdragelse med juridiske og økonomiske aftaler. « siger 
Jes Søgaard.
 Han henviser til, at 47 procent kommuner svarer, at ingen af 
deres aftaler sikrer en økonomisk kompensation for de behand-
lingsopgaver, de har overtaget fra sygehuset.
 Det holder ikke i længden, mener Jes Søgaard.
 »Det er en ønsket udvikling, at man overdrager opgaver fra 
den ene sektor til den anden. Det er bedre for patienten at mod-
tage behandling tæt på eller i hjemmet og samlet set billigere. 
Regionen sparer udgiften til behandlingen, men uden aftalt 
økonomisk kompensation sidder kommunen med Sorteper. 
Kommunerne kan ikke fortsætte med at kannibalisere på anden 
velfærd for at løse sundhedsopgaver for regionerne. Det må 
aftales politisk, og måske skal vi have kommunale DRG-takster,« 
siger Jes Søgaard. 
 Det billede kan borgmester i Halsnæs Kommune Steffen 
Jensen sagtens genkende.
 »Det nære sundhedsvæsen skal være, at alle kommuner kan 
løfte den samme opgave alle steder, så der er lige muligheder for 
alle. Der ligger virkelig et stykke arbejde foran, før vi når dertil, og 
det handler blandt andet om, at vi i kommunerne ikke har fået 
én-til-én betaling for de sundhedsopgaver, vi løser i dag, som 
vi ikke løste tidligere. De penge har vi været nødt til at finde på 
andre områder,« siger han.
 Når kommunerne fortsat oplever så meget uklarhed og 
manglende rammer omkring de nye opgaver, der glider fra sy-
gehusene, vidner det ifølge KL’s formand Jacob Bundsgaard om, 
at der er behov for, at regeringen snart kommer med en central 
plan for udflytning af opgaver, som skal give konkrete svar på, 
hvilke opgaver der skal løses og af hvem.

 »Vi har brug for en reform, der meget klart tegner op, hvad der 
præcis forventes af både kommuner og de praktiserende læger, 
hvad sygehusene skal bidrage med, og hvordan regningen skal 
betales. Alle er er enige om, at man skal løse opgaverne så tæt på 
borgerne med så høj en kvalitet som muligt, men hvis vi fortsæt-
ter ud af det nuværende spor, risikerer vi at underminere den 
øvrige velfærd til skade for borgerne,« siger Jacob Bundsgaard.

Opgavens kompleksitet er øget
Formand for Danske Regioner Stephanie Lose understreger, at 
der altid forelægger en form for dialog mellem sygehus og kom-
mune, før en patient sendes til behandling i sit eget hjem, og hun 
synes også, at det er rimelig klart, hvor ansvaret ligger, selvom 
det ikke er skrevet ned i en overordnet aftale om overdragelse af 
opgaver.
 »Det kan være forskelligt, hvilken læge der er på vagt, men 
det er klart, at hvis man er visiteret til hjemmedialyse fra nyreaf-
delingen, så er det selvfølgelig nyreafdelingen, der har ansvaret. 
Helt generelt skal det selvfølgelig være sådan, at kommunens 
ansatte har en tryghed i at vide, hvem man kan kontakte, hvis 
der opstår noget, man er tvivl om. Man skal løbende sørge for, 
at det er tydeligt, hvor kontaktinformationerne er, og om man 
ringer til en konkret læge, hovednummeret på afdelingen eller til 
en specialiseret sygeplejerske,« siger Stephanie Lose.

Andel kommuner, der varetager konkrete opgaver inden for særlige områder (%) 
Flere svar muligt

Kilde: Momentum. Rundspørge til sundhedsforvaltningerne i 96 kommuner.
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særlige behandlingsopgaver, der tidligere lå i sygehusregi? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge til sundhedsforvaltningerne i alle 98 kommuner.

Ja - 98

Nej - 2

Sikrer kommunens aftale(r) om opgaveoverdragelse fra sygehus økonomisk kompen-
sation for løsning af opgaven?

Kilde: Momentum. Rundspørge til sundhedsforvaltningerne i 96 kommuner.

Ingen aftaler sikrer 
økonomisk 

kompensation - 47,4

Alle aftaler sikrer økonomisk 
kompensation - 15,8

Nogle aftaler sikrer 
økonomisk 
kompensation - 38,2



MOMENTUM 1 - 9. JANUAR 2020 - 7

Hun mener heller ikke, at det nødvendigvis er et problem, at 
kommunerne svarer, at mange af de aftaler, de indgår med 
sygehusene, ikke omfatter en økonomisk kompensation for de 
behandlingsopgaver, der flyttes til kommunerne. 
 »Økonomi dækker over mange ting, og i rigtig mange tilfælde 
leverer sygehuset kompetenceudvikling og udstyr til konkrete 
opgaver. Det er svært at vide, hvad der præcis ligger til grund for 
svarene, men det er selvfølgelig ønskeligt, at der er nogle ram-
mer, som alle kan agere i, når man løbende løser opgaver,« siger 
Stephanie Lose.
 Når professor Jes Søgaard mener, at det er kritisk med mang-
lende aftaler om økonomien i forbindelse med overdragelse af 
opgaver fra sygehuse til kommuner, så handler det blandt andet 
om, at indlæggelsestiderne på sygehusene har været kraftigt 
faldende de senere år. 

Andel kommuner, der varetager følgende konkrete behandlingsopgaver fra sygehus, 
men som ikke har aftale med sygehuset om overdragelse af opgaven (%) 
Flere svar muligt

Kilde: Momentum. Rundspørge til sundhedsforvaltningerne i 96 kommuner.

Hjemmedialyse

Kemoterapi

Blodtransfusioner

Intravenøs medicinsk behandling

Parenteral ernæring

33,2

44,3

40,3

88,9

63,6

Er kommunens aftale(r) om opgaveoverdragelse fra sygehus skriftlige?

Kilde: Momentum. Rundspørge til sundhedsforvaltningerne i 96 kommuner.

Nogle aftaler er 
skriftlige - 42,1

Ingen aftaler er skriftlige - 6,6

Alle aftaler er 
skriftlige - 51,3

»I mange år har der ligget en kendt men aldrig velbeskrevet 
opgaveglidning for pleje- og efterbehandling, når sygehusene ud-
skriver patienterne tidligere og ændrer stationær behandling til 
ambulant behandling. Nu viser bl.a. denne undersøgelse, at der 
også kommer konkrete behandlingsopgaver ud i kommunerne 
tæt på borgeren. Vi burde være stolte, for hele verden snakker 
om, hvordan man gør det. Det er jo fjollet, hvis det stopper, fordi 
regioner ikke vil betale for det, og staten ignorerer problemet. 
Det spil kan jo ikke fortsætte i det uendelige,« siger Jes Søgaard.
Stephanie Lose synes, at der allerede i dag er steder, hvor kom-
muner på en god måde har overtaget opgaver og i øvrigt samar-
bejder godt med sygehusene. Men hun ser også et behov for, at 
man skaber mere ensretning.
 »I regionerne bakker vi op om, at der laves en “kvalitetsplan” 
for kommunerne med standarder for opgaveløsningen på 
sundhedsområdet. Men derudover bør f.eks. Sundhedsstyrelsen 
løbende indsamle eksempler fra rundt omkring i landet på, at 
nye opgaver løses på nye måder udenfor sygehuset, og vurdere 
løsningernes egnethed til skalering og udbredelse til hele landet. 
Så kan man nationalt aftale rammerne om nye opgaver og skabe 
tryghed om f.eks. økonomi og faglighed. En sådan mekanisme vil 
også til stadighed sikre et sundhedsvæsen i udvikling, men også 
en mere ensartethed, end vi ser i dag, hvor der er stor forskel på, 
hvilke opgaver de forskellige kommuner løser,« siger Stephanie 
Lose.
 I Halsnæs sidder borgmester Steffen Jensen med følelsen af, 
at der fortsat mangler en grundlæggende diskussion af, hvad det 
nære sundhedsvæsen skal rumme.
 »Hvis vi fortsætter som nu, så bliver konsekvensen i det 
lange løb, at man får en uens behandling af borgerne i Danmark. 
Det er problematisk, for et centralt kendetegn ved vores land 
er, at vi alle er lige i sundhedsvæsenet, men det sætter vi på spil, 
når der er uklarhed om opgaveafgrænsningen og økonomien til 
det. Man er nødt til at finde ud af, hvilke opgaver der skal løses 
nært, og så komme med et regeringsudspil for, hvordan det skal 
foregå,« siger Steffen Jensen.

Udvikling i sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne 2007-2018 
(Indeks 2007=100) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af KRL.
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Leder

To vigtige udfordringer

Hvilket niveau for velfærden ønsker vi i det nye årti. Det er 
et stort spørgsmål, med mange delspørgsmål om, hvor-
dan vi indretter systemet, men der er to steder, som er 
helt oplagte at tage fat. 
 Som man kan læse i dagens Momentum, har det 
seneste årti været præget af en meget lav vækst i det 
offentlige forbrug sammenlignet med stigningen i det 
private forbrug og BNP. Den situation er næppe holdbar 
i længden, for det skaber stor afstand mellem borgernes 
forventninger, der med rette øges i takt med en styrket 
privatøkonomi, og hvad velfærdssamfundet kan tilbyde. 
 Når vi skal diskutere niveauet af det offentlige for-
brug, er én af knasterne budgetloven, fordi den er blevet 
omdrejningspunktet for styringen af de offentlige udgifter. 
Loven i sin nuværende form gav god mening, da den blev 
indført i årene efter finanskrisen. Men nu er der behov 
for at se på, om nogle af de krav den stiller, står i vejen 
for den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler. 
Centrale elementer i regeringens bebudede revision af 
budgetloven bør være muligheden for at overføre over- 
og underskud fra et år til et andet, samt en revision af om 
særligt store investeringer - især klimainvesteringer - bør 
tælle med i opgørelsen af den strukturelle saldo. Samtidig 
mangler en diskussion af om vi skal holde fast i et maksi-
malt underskud som er strammere end EU-kravet.

 Den anden presserende udfordring, som man kan 
læse om i Momentum, er hvordan vi får indrettet hele 
sundhedsområdet, så vi kan klare udfordringen med et 
stigende antal ældre og kronikere, og samtidig levere en 
ordentlig behandling og pleje. Der er i de seneste år blevet 
investeret i det danske hospitalsvæsen, og vi kan i dag 
behandle langt flere sygdomme langt bedre og vente-
tiderne er bredt set faldet. Det er godt, men der er ikke 
investeret parallelt i det nære sundhedsvæsen, og sygehu-
sene risikerer derfor at sande til, fordi de ikke er gearede 
til at håndtere en så markant stigning i antallet af ældre, 
borgere med kroniske lidelser og borgere med psykiske 
lidelser. Og de behov, der følger med.
 Det nære sundhedsvæsen i form af kommuner og 
praktiserende læger skal spille en langt større rolle fremad-
rettet, men det kræver, at vi får styrket de økonomiske og 
faglige rammer. Som Momentum dokumenterer, sker en 
alt for stor del af kommunernes opgaveovertagelse i dag, 
uden ordentlige aftaler og økonomi. Regeringen bør der-
for snarest sætte i gang med arbejdet med at reformere 
og fremtidssikre vores fælles sundhedsvæsen.

Kristian Wendelboe, administrerende direktør for KL


