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CAMERON-PLAN I DANMARK VILLE BETYDE 44

OFFENTLIGT ANSATTE 

 
Den engelske regering har fremlagt en konsolideringsplan, der indebærer opstramninger på det 
offentlige budget, så der i 2014/2015 er strukturel balance. En del af konsolideringsplanen er at 
nedbringe den offentlige beskæftigelse med 490.000 personer. Konv
danske forhold, svarer det til, at den offentlige beskæftigelse skal reduceres med 44.000 
personer (den engelske økonomi er ca. 11 gange så stor som den danske) frem mod 2015. Det 
svarer til, at den offentlige beskæftigelse ska
sådan reduktion af den offentlige beskæftigelse kan gennemføres uden væsentlige 
afskedigelser. Der er nemlig ca. 60.000 offentligt ansatte, der årligt forlader den offentlige 
sektor som følge af efterløn, pensionering eller jobskifte til det private.  En reduktion i antallet 
af fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte på 44.000 personer vil indebære, at antallet kommer 
ned på samme niveau som i 2002 omkring regeringsskiftet. En reduktion i antallet af offentligt 
ansatte på 44.000 personer vil forbedre de offentlige finanser med 22 mia. kr. Det vil sikre 
holdbarhed på de offentlige finanser og give et råderum til vækstfremmende tiltag som lavere 
topskat og selskabsskat.  
 
I oktober fremlagde Cameron-regeringen i En
forbedrer den strukturelle offentlige saldo med 6 pct. af nationalindkomsten. 73 pct. af 
budgetforbedringen kommer fra udgiftsbesparelser, mens 27 pct. kommer fra skattestigninger, 
herunder en forhøjelse af momsen fra 17,5 til 20 pct.
balance på de offentlige finanser i finansåret 2014/15.
 
En del af udgiftsbesparelsen kommer ved at reducere den offentlige beskæftigelse med 490.000 
personer indtil 2014/2015. Skaleres besparelsen til danske forhold (ud fra BNP) svarer det til, at 
den offentlige beskæftigelse skal nedbringes med 44.000 personer
2015, svarer det til, at den offentlige beskæftigelse skal nedbringes med 8
 
Naturlig afgang fra den offentlige sektor på 60.000 personer årligt
Reduktionen i antallet af offentligt ansatte kan i høj grad s
60.000 offentligt ansatte årligt forlader den offentlige sektor bl.a. som følge af pensionering, 
efterløn eller pga. jobskifte til den private sektor
 
 

Antallet af offentligt ansatte kommer ned på niveauet i 2002
En nedgang i antallet af offentligt ansatte på 44.000 personer vil reducere antallet af 
fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte til omkring niveauet fra regeringsskiftet omkring 2002. 
Den procentvise reduktion udgør ca. 6 pct. Siden 2002 er antallet af fuldtids
offentligt ansatte vokset fra et niveau omkring 732.000 til 777.000 personer i 2. kvartal 2010. 
Frem til 2007 lå niveauet og svingede omkring 730.000 personer.
 
Bedre service kan nås gennem udliciteringer, mindre administration m.v.
Selvom antallet af offentligt ansatte reduceres, behøver det ikke medføre dårligere service. Der 
er nemlig mulighed for at øge produktivite
udlicitere flere opgaver til private virksomheder. Erfaringen er, at pri
konkurrencemarkeder er 20 pct. mere effektive end offentlige monopoler
                                                           
1 IFS, Institute for Fiscal Studies. 
2 DA, Dansk Arbejdsgiverforening. 
3 Jf bl.a. Blom-Hansen, Jens (2003): “Is private delivery of public services really cheaper? Evidence from public road 
maintenance in Denmark,” Public Choice, vol. 115, pp. 419
“Public versus private production and economies of scale,” Public Choice, vol. 130, pp.
udenlandske undersøgelser, der også finder en effektivitetsgevinst på ca. 20 pct. ved privat opgavevaretagelse.
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Den engelske regering har fremlagt en konsolideringsplan, der indebærer opstramninger på det 
offentlige budget, så der i 2014/2015 er strukturel balance. En del af konsolideringsplanen er at 
nedbringe den offentlige beskæftigelse med 490.000 personer. Konverteres denne besparelse til 
danske forhold, svarer det til, at den offentlige beskæftigelse skal reduceres med 44.000 
personer (den engelske økonomi er ca. 11 gange så stor som den danske) frem mod 2015. Det 
svarer til, at den offentlige beskæftigelse skal nedbringes med 8-9.000 personer om året. En 
sådan reduktion af den offentlige beskæftigelse kan gennemføres uden væsentlige 

ca. 60.000 offentligt ansatte, der årligt forlader den offentlige 
onering eller jobskifte til det private.  En reduktion i antallet 

af fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte på 44.000 personer vil indebære, at antallet kommer 
ned på samme niveau som i 2002 omkring regeringsskiftet. En reduktion i antallet af offentligt 
ansatte på 44.000 personer vil forbedre de offentlige finanser med 22 mia. kr. Det vil sikre 
holdbarhed på de offentlige finanser og give et råderum til vækstfremmende tiltag som lavere 

regeringen i England en genopretningsplan, der frem til 2014/2015 
forbedrer den strukturelle offentlige saldo med 6 pct. af nationalindkomsten. 73 pct. af 
budgetforbedringen kommer fra udgiftsbesparelser, mens 27 pct. kommer fra skattestigninger, 

f momsen fra 17,5 til 20 pct.1. Målsætningen er at opnå strukturel 
balance på de offentlige finanser i finansåret 2014/15. 

En del af udgiftsbesparelsen kommer ved at reducere den offentlige beskæftigelse med 490.000 
personer indtil 2014/2015. Skaleres besparelsen til danske forhold (ud fra BNP) svarer det til, at 
den offentlige beskæftigelse skal nedbringes med 44.000 personer. Fordelt over årene 2011
2015, svarer det til, at den offentlige beskæftigelse skal nedbringes med 8-9.000 personer årligt. 

Naturlig afgang fra den offentlige sektor på 60.000 personer årligt 
Reduktionen i antallet af offentligt ansatte kan i høj grad ske uden afskedigelser, eftersom ca. 
60.000 offentligt ansatte årligt forlader den offentlige sektor bl.a. som følge af pensionering, 
efterløn eller pga. jobskifte til den private sektor2. 

Antallet af offentligt ansatte kommer ned på niveauet i 2002 
dgang i antallet af offentligt ansatte på 44.000 personer vil reducere antallet af 

fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte til omkring niveauet fra regeringsskiftet omkring 2002. 
Den procentvise reduktion udgør ca. 6 pct. Siden 2002 er antallet af fuldtids
offentligt ansatte vokset fra et niveau omkring 732.000 til 777.000 personer i 2. kvartal 2010. 
Frem til 2007 lå niveauet og svingede omkring 730.000 personer. 

Bedre service kan nås gennem udliciteringer, mindre administration m.v.
allet af offentligt ansatte reduceres, behøver det ikke medføre dårligere service. Der 

er nemlig mulighed for at øge produktiviteten i den offentlige sektor. Det kan f.eks. ske ved at 
udlicitere flere opgaver til private virksomheder. Erfaringen er, at private virksomheder på 
konkurrencemarkeder er 20 pct. mere effektive end offentlige monopoler3. Dermed kan man få 

Hansen, Jens (2003): “Is private delivery of public services really cheaper? Evidence from public road 
maintenance in Denmark,” Public Choice, vol. 115, pp. 419-38 & Christoffersen, H., Paldam, M., & Würtz, A. (2007): 

n and economies of scale,” Public Choice, vol. 130, pp. 311-328. Hertil kommer bl.a. 
der også finder en effektivitetsgevinst på ca. 20 pct. ved privat opgavevaretagelse.
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Den engelske regering har fremlagt en konsolideringsplan, der indebærer opstramninger på det 
offentlige budget, så der i 2014/2015 er strukturel balance. En del af konsolideringsplanen er at 
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fuldtidsbeskæftigede offentligt ansatte til omkring niveauet fra regeringsskiftet omkring 2002. 
Den procentvise reduktion udgør ca. 6 pct. Siden 2002 er antallet af fuldtidsbeskæftigede 
offentligt ansatte vokset fra et niveau omkring 732.000 til 777.000 personer i 2. kvartal 2010. 
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mere service for de samme eller lavere udgifter. Herudover kan der skæres ned på 
administration i bl.a. kommunerne og på andre opgaver, der ikke giver borgernær service. 
Endvidere bør det være muligt at høste stordriftsfordele i de nye storkommuner. Når mindre 
kommuner sammenlægges til én kommune, bør der være stordriftsfordele.  
 

Figur 1. Beskæftigede i offentlig forvaltning og service, 2002K1-2010K2 

 
 

Anm.:  Antal fuldtidspersoner beregnet på grundlag af alle betalte timer 
Kilde:  Danmarks Statistik 
 

Den afledte budgetforbedring ved 44.000 færre offentligt ansatte udgør 22 mia. kr. En sådan 
besparelse vil indebære holdbarhed på de offentlige finanser, ligesom der vil være et råderum til 
lavere skat. Sidstnævnte vil indebære en stigning i velstanden, herunder særligt hvis 
skattelettelsen blev givet som en topskattelettelse eller en selskabsskattelettelse. Herudover vil 
den reducerede offentlige beskæftigelse indebære, at den private beskæftigelse på sigt vil vokse 
med 44.000 personer. Det vil betyde, at private virksomheder får nemmere ved at vokse på det 
mellemlange sigt, jf. at den danske vækst frem til 2025 af OECD skønnes til at blive den 
næstlaveste bl.a. p.g.a. et begrænset arbejdsudbud4. 

 

                                                           
4 Jf. CEPOS-notat: ”DANMARK HAR UDSIGT TIL NÆSTLAVESTE ØKONOMISKE VÆKST I OECD FREM TIL 2025” fra den 29. juni 
2010. 
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