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P R E S S E M E D D E L E L S E 
 

4 mia. kr. i årlig besparelse ved effektivisering i kommunerne 
- ren hokus pokus!  

 
Finansministeren har d.d. i Børsen peget på, at han forventer, at kommunerne kan spare op 
imod 4 mia. kr. om året ved at indføre øget produktivitetskrav i kommunerne. Ifølge fi-
nansministeren skal kommunerne dog selv have lov til at beholde de 4 mia. kr., og anven-
de dem til andre formål. 
 
Kommunerne står i forbindelse med den forestående kommunalreform umiddelbart over 
for meget store ekstraudgifter – det gælder udgifter i forbindelse med edb, flytninger osv. 
Kommunerne forventer at bruge 1 mia. kr. ekstra i driftsudgifter til arbejdet med refor-
men. Det svarer til næsten halvdelen af den budgetterede udgiftsvækst i 2006 i kommu-
nerne.  
 
Også på længere sigt vil der være et stigende pres på at udbygge og forbedre velfærds-
ydelserne i kommunerne. Det gælder ikke mindst på ældreområdet, hvor antallet af ældre 
vil stige betydeligt i de kommende år. Men også på andre områder vil der blive et øget 
udgiftspres. 
 
”I kommunerne tages der bl.a. hånd om vores ældre, vores børn og vores handicappede 
medborgere. Der er derfor grænser for, hvor meget mere effektivt den omsorg mv. kan 
gøres. Finansministeren kan derfor ikke sammenligne med effektiviseringer opnået på det 
private arbejdsmarked. Selvfølgelig kan der også effektiviseres i kommunerne – fx gennem 
øget brug at ny teknologi. Men at tale om effektiviseringer i den målestok, som lanceres af 
finansministeren, er helt ved siden af. Konsekvensen af ministerens forslag vil være, at der 
vil blive væsentlig mindre tid til den enkelte ældre, klassekoefficienten i skolerne skal sæt-
tes kraftigt op, der skal presses flere børn ind i børnehaverne osv.  
 
For de ansatte vil forslaget indebære en øget nedslidning og et forringet arbejdsmiljø, 
som ikke just er med til at skabe et attraktivt kommunalt arbejdsmarked, som kan tiltrække 
og fastholde den arbejdskraft, som der i de kommende år vil være så stor brug for i kom-
munerne. 
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Effektiviseringer alene kan ikke løse det udgiftspres kommunerne er sat under i forhold til 
gennemførelsen af kommunalreformen, og det kan heller ikke på længere sigt dække ud-
gifterne til at kunne imødekomme borgernes serviceefterspørgsel.  
 
Finansministerens udmelding er simpelthen ikke realistisk”, udtaler Dennis Kristensen,  
formand for forhandlingssamarbejdet KTO - Kommunale Tjenestemænd og Overens-
komstansatte. 
 
Yderligere oplysninger:  
KTO’s formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81. 


