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Forord 
 

I foråret 2012 nedsatte regeringen Produktivitetskommissionen. Som et uafhængigt ekspert-
udvalg blev vi bedt om at undersøge årsagerne til den dårlige udvikling i dansk produktivitet 
og komme med forslag til, hvordan man kan styrke produktiviteten i det private erhvervsliv og 
i den offentlige sektor. Slutrapporten sammenfatter kommissionens arbejde og markerer 
afslutningen på vores virke.  
 
Her i overblikket over slutrapporten beskriver vi Produktivitetskommissionens 25 hovedanbe-
falinger. På de sidste sider er en samlet liste over de mere end 100 konkrete forslag. 
 
De mange forslag afspejler, at der skal sættes ind over en bred kam for at bringe dansk pro-
duktivitet tilbage på niveau med de bedste lande. Men er der vilje til at handle, kan Danmark 
vende udviklingen. Det er vigtigt – det handler om velstand og velfærd. 
 
 
God læselyst! 
 
Peter Birch Sørensen 
Formand for Produktivitetskommissionen 
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Overblik over slutrapport 
 
 

 

Produktivitet skaber velstand og velfærd. Jo højere produktivitet, desto flere muligheder får 
danskerne. Når Danmark igennem et halvt århundrede frem til midten af 1990’erne udviklede 
sig til at være et af verdens mest velstående lande, skyldtes det, at den danske produktivitet 
udviklede sig stærkt.  
 
Det gør den ikke længere. Fra midten af 1990’erne har Danmark tabt terræn med en vækst i 
produktiviteten på under én procent om året. Det er lavt sammenlignet med andre vestlige 
lande.  
 
Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske, ville samfundet i 2013 have 
været 360 milliarder kroner rigere. Det svarer til, at en gennemsnitlig LO-medarbejder ville få 
3.000 kroner mere i løn per måned. Efter skat. Og det offentlige ville kunne købe billigere ind 
og dermed have et ekstra råderum svarende til fx otte nye supersygehuse om året eller en 
fordobling af antallet af lærere i 1. til 4. klasse.  
 
Den svage udvikling i produktiviteten betyder, at Danmark er gået glip af en række mulighe-
der. Bliver der ingenting gjort, vil Danmark sakke yderligere bagud de kommende år, og vo-
res velstand og velfærd vil fortsætte med at blive forringet i forhold til de lande, vi helst vil 
sammenligne os med. 
 
Regeringen bad Produktivitetskommissionen om at undersøge årsagerne til den dårlige pro-
duktivitetsudvikling og komme med forslag til, hvordan man kan styrke produktiviteten i er-
hvervslivet og den offentlige sektor. I denne slutrapport – den sidste af i alt syv rapporter – er 
kommissionens væsentligste resultater samlet. Rapporten indeholder Produktivitetskommis-
sionens anbefalinger til, hvordan den danske produktivitet igen kan komme på niveau med 
de bedste lande. 
 
Regeringen har en målsætning om at øge væksten frem mod 2020 med i alt 20 milliarder 
kroner gennem tiltag, der forbedrer virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Initi-
ativerne i Vækstplan DK, der blev vedtaget sidste år, skønnes at bidrage hertil med omtrent 
seks milliarder kroner. Der udestår altså fortsat initiativer, der kan hæve produktiviteten i den 
private sektor med ca. 14 milliarder kroner. Derudover har regeringen som mål at forbedre 
produktiviteten i den offentlige sektor, så der kan frigøres ressourcer svarende til 12 milliar-
der kroner til nye initiativer frem mod 2020. Hvis disse mål skal nås med den forsinkelse, 
hvormed mange tiltag virker, så skal der gennemføres væsentlige reformer hurtigt. 
 
Produktivitetskommissionens analyser viser, at det danske produktivitetsproblem blandt an-
det skyldes, at konkurrencen og dynamikken i dele af dansk økonomi er for svag. Det gælder 
især i en række servicebrancher, der retter sig mod hjemmemarkedet. Produktivitetskom-
missionens analyser viser også, at der er meget væsentlige svagheder ved det danske ud-
dannelsessystem, som hæmmer produktiviteten. Der er problemer med kvaliteten i uddan-
nelserne, og der er ikke tilstrækkeligt fokus på at sikre, at de færdiguddannede har de kom-
petencer, som der er brug for på arbejdsmarkedet. Endelig er der en række rammebetingel-
ser for den offentlige sektor, der hæmmer mulighederne for at løse opgaverne effektivt med 
udgangspunkt i borgernes behov. 
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Produktivitetskommissionen anbefaler derfor, at der sættes ind på tre områder: 
 
• Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering 
• Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet 
• Skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige 
 
Produktivitetskommissionen fremlægger i denne rapport 25 hovedanbefalinger på disse tre 
områder og mere end 100 konkrete forslag, som kan styrke produktiviteten i dansk økonomi.  
 
En økonomi med høj vækst kommer ikke af sig selv. Høj vækst forudsætter, at aktørerne i 
både den private og den offentlige sektor kan og vil udnytte de muligheder, der hele tiden 
opstår i form af ny teknologi, viden, demografi og markedsforhold i ind- og udland. Det forud-
sætter vilje til forandring. Forsøg på at bevare status quo vil helt sikkert betyde fortsat tilba-
gegang i Danmarks produktivitet i forhold til omverdenen.  
 
Der findes ingen løsning, som med et snuptag kan få den danske produktivitet frem i førerfel-
tet blandt de mest produktive lande i verden. Det vil kræve en vedvarende indsats over en 
bred front. Der er brug for at sætte markant ind på en lang række forskellige områder i både 
den private og den offentlige sektor.  Selv hvis der bliver gennemført ambitiøse reformer, vil 
det tage tid, før Danmark igen kan komme tæt på produktivitetsniveauet i de mest produktive 
lande, sådan som det var tilfældet i midten af 1990’erne.  
 
En realistisk overgrænse for, hvor meget vi kan hæve den gennemsnitlige produktivitets-
vækst i Danmark over den kommende tiårs periode, ligger formentlig omkring ½ procentpoint 
om året. Et løft i produktivitetsvæksten på ½ procentpoint vil give den enkelte dansker mar-
kant flere muligheder i livet, men vil også kræve gennemgribende reformer.  
 
Produktivitetskommissionen fremlægger i denne afsluttende rapport en bred vifte af konkrete 
forslag, som kan styrke produktiviteten i både den private og den offentlige sektor. Det er 
kommissionens vurdering, at den langsigtede effekt af de samlede forslag i form af øget 
produktivitet og dermed velstand og velfærd for danskerne vil være meget store. 

Hovedanbefalinger 

Produktivitetskommissionens vigtigste anbefalinger er angivet i boksen nedenfor og bliver 
uddybet i dette overblik. Den samlede liste af anbefalinger kan findes på de sidste sider og 
på kommissionens hjemmeside. I forhold til de hidtidige analyserapporter er der helt nye 
anbefalinger vedrørende skattepolitikken, udgiftspolitikken og klima- og energipolitikken. 
 
Produktivitetskommissionen fokuserer på, hvordan væksten i den danske produktivitet kan 
styrkes, som vi er blevet bedt om i kommissoriet. I mange tilfælde vil hensynet til produktivi-
tet ikke stå i modsætning til andre politiske hensyn og mål. Men nogle gange vil der være 
modstridende hensyn, hvilket kommissionen er fuldt opmærksom på. I de tilfælde er det op 
til politikerne at afveje produktivitetshensynet overfor andre vigtige hensyn.  
 
Nogle af kommissionens forslag vil virke på kort sigt, mens andre vil virke på længere sigt. 
De fleste forslag kan vedtages af politikerne på Christiansborg. Andre vil skulle vedtages i 
kommunalbestyrelser eller regionsråd, og nogle vil kræve initiativer fra ledere og medarbej-
dere i landets offentlige institutioner. Dette uddybes sidst i kapitlet. Hvis politikerne ønsker at 
realisere målsætningen om at øge væksten betydeligt frem mod 2020, anbefaler Produktivi-
tetskommissionen, at regering og Folketing hurtigt gennemfører de forslag, som kan vedta-
ges ved lov.  
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PRODUKTIVITETSKOMMISSIONENS 25 HOVEDANBEFALINGER // 

STYRK KONKURRENCE, DYNAMIK OG INTERNATIONALISERING 

• Fjern regulering, der afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen 

• Styrk mobiliteten af varer, serviceydelser, investeringer, viden og arbejdskraft over 
landegrænserne 

• Styrk konkurrencelovgivningen, så den kommer på niveau med bedste praksis i EU 

• Begræns brugen af konkurrence-, kunde- og jobklausuler gennem skærpet lovgiv-
ning 

• Prioriter de offentlige udgifter med blik for, hvordan de påvirker produktiviteten 

• Brug skattepolitikken til at styrke produktiviteten, bl.a. ved at omlægge fra skatter på 
indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv erhvervs-
indkomst 

• Invester kun i infrastruktur, når det er samfundsøkonomisk rentabelt 

• Brug betaling til at reducere trængslen i trafikken 

• Sørg for at energi- og klimapolitikken fremmer omkostningseffektivitet i energipro-
duktion og -distribution 

STYRK KVALITETEN AF UDDANNELSERNE OG DERES VÆRDI FOR ARBEJDS-
MARKEDET  

• Giv de videregående uddannelsesinstitutioner langt stærkere tilskyndelser til at le-
vere uddannelser med høj studieintensitet og efterfølgende høj beskæftigelse og 
løn  

• Giv de videregående uddannelsesinstitutioner bedre mulighed for at udbyde kortere 
og mere praktisk orienterede uddannelser, der afspejler arbejdsmarkedets behov 

• Giv de uddannelsessøgende væsentligt stærkere økonomiske tilskyndelser til at 
vælge uddannelser med gode beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder 

• Giv de uddannelsessøgende nem adgang til sammenlignelige nøgletal for uddan-
nelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet 

• Evaluér gymnasiereformen og efterfølgende - når erhvervsuddannelsesreformen er 
gennemført – ungdomsuddannelserne under ét. Vurdér på den baggrund, om der er 
behov for en mere gennemgribende reform af ungdomsuddannelserne 

• Fortsæt med at styrke det faglige niveau i folkeskolen, herunder især i dansk og 
matematik, ved at styrke læreruddannelsen og skabe gennemsigtighed om skoler-
nes resultater i form af bl.a. eksamensresultater og elevernes videre uddannelse 
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SKAB GODE RAMMER FOR NYE LØSNINGER OG EFFEKTIVITET I DET OFFENTLIGE 
 
• Arbejd systematisk med afbureaukratisering og regelforenkling 

• Indgå brede og fleksible offentlige overenskomster 

• Mål på og styr efter resultater for borgerne 

• Øg fokus på tydelig ledelse, motivation og trivsel 

• Skab bedre sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og 
løn 

• Skab konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til det 

• Gør det attraktivt at byde på offentlige opgaver 

• Inddrag private virksomheder, medarbejdere og brugere i at udvikle og nytænke 
den offentlige opgaveløsning  

• Indret den økonomiske styring, så den fremmer langsigtet planlægning og effektiv 
udnyttelse af udgiftsrammen 

• Indret afregningsordninger mellem myndigheder, så de understøtter samarbejde og 
tilskynder til en effektiv arbejdsdeling 

 
I afsnit 1.1 og 1.2 bliver Danmarks produktivitetsproblem uddybet. I afsnit 1.3, 1.4 og 1.5 
følger en gennemgang og uddybning af hovedanbefalingerne fordelt på de tre indsatsområ-
der, der særligt kan bidrage med produktivitetsgevinster. I afsnit 1.6 bliver det belyst, hvor-
dan anbefalingerne kan føres ud i livet, og om anbefalingerne virker på kort eller lang sigt. 
Overblikket rundes af med kommissionens vurdering af, hvor meget den danske produktivitet 
realistisk set kan hæves.  

1.1 Danmark har et produktivitetsproblem 

Danmark har sammen med en række andre europæiske lande et produktivitetsproblem i 
forhold til USA, men Danmark er hårdere ramt end de fleste andre europæiske lande, jf. figur 
1. Fra et produktivitetsniveau blandt de førende nationer i EU i midten af 1990’erne ligger 
Danmark nu omkring gennemsnittet. Og der er ikke tegn på bedring. Produktiviteten har 
stået i stampe i den private sektor siden 2010. 
 



7
 

FIGUR 1: TIMEPRODUKTIVITET I DANMARK I FORHOLD TIL USA OG VESTEUROPA, 1956-2012 

 

 
Note: Vesteuropa dækker her over, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Norge, Portugal, 

Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig.  
Kilde:  Conference Board Total Economy-Database og egne beregninger.  

Produktiviteten i dansk økonomi under ét er kun vokset med 0,9 procent om året fra 1995-
2012. I samme periode voksede produktiviteten i USA med knap 1,9 procent. En del af for-
skellen på 1 procent opvejes af, at Danmark til gengæld har opnået en forbedring i vores 
internationale bytteforhold svarende til 0,2 procent om året. Priserne på de varer og tjene-
ster, vi eksporterer, er med andre ord steget hurtigere end priserne på det, vi importerer. Det 
er en gevinst, der ikke tælles med i opgørelserne af produktivitet, men ikke desto mindre 
udgør bytteforholdsgevinsten en velstandsforbedring.  
 
Produktivitetskommissionens analyser viser, at produktiviteten især halter i de private ser-
vicebrancher, der er rettet mod hjemmemarkedet. Faktisk ville en meget stor del af produkti-
vitetsgabet mellem Danmark og de lande, vi gerne vil sammenligne os med, være lukket, 
hvis væksten i disse brancher havde fulgt med USA, jf. figur 2. Af produktivitetsgabet til USA 
på 0,8 procent står de hjemmemarkedsorienterede servicebrancher for tre fjerdedele.  

Andre brancher har klaret sig langt bedre. Servicebrancher som fx søfart, der er udsat for 
international konkurrence, har haft en vækst i produktiviteten svarende til de bedste lande. 
Industriens produktivitetsvækst har været på linje med de bedste i Europa, men under 
USA’s. Siden 2010 er industriens produktivitet vokset med fem procent om året. For land-
bruget, bygge- og anlægsbranchen og den offentlige sektor er de foreliggende nationalregn-
skabstal ikke egnede til at give et klart billede af produktivitetsudviklingen.  
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Note:  Det skraverede område svarer til den ekstra vækst i timeproduktiviteten (gennemsnitlig årlig vækstrate i timeproduktiviteten 

1995-2012), som Danmark ville have haft, hvis de private serviceerhverv havde forbedret deres produktivitet i samme takt 
som de tilsvarende erhverv i USA i perioden 1995-2012.  

Kilde:  Data for Danmark er taget fra Danmarks Statistik. Værditilvækst og beskæftigelsesdata for USA er taget fra BEA. Antallet af 
arbejdstimer per beskæftiget i USA er taget fra KLEMS (1995-98) og fra STAN herefter. 

1.2 Mange årsager til Danmarks produktivitetsproblem 

Produktivitetskommissionens analyser viser, at der ikke er én enkelt årsag til det danske 
produktivitetsproblem. Der er derfor heller ikke ét enkelt svar på problemet. Kommissionens 
arbejde dækker mange områder, hvor der kan sættes ind med tiltag, der kan øge produktivi-
teten. Som nævnt i indledningen er der især tre områder, hvor der er behov for at sætte ind.  
 
For det første viser kommissionens analyser af den svage produktivitetsudvikling i en række 
servicebrancher, der ikke er udsat for international konkurrence, at der er behov for at styrke 
konkurrence, dynamik og internationalisering af erhvervslivet. Produktivitetsefterslæbet be-
gyndte i midten af 1990’erne, hvor Danmarks produktivitet næsten var på højde med USA’s. 
En medvirkende årsag til, at produktiviteten begyndte at halte efter udviklingen i USA netop 
på det tidspunkt, kan være, at it-revolutionen for alvor begyndte at slå igennem. Talrige stu-
dier har peget på, at erhvervslivets evne til at udnytte it er en væsentlig årsag til, at produkti-
viteten i USA er vokset hurtigere end i Europa. En veluddannet arbejdsstyrke og et dynamisk 
erhvervsliv er særligt vigtigt i en situation, hvor der opstår nye teknologiske muligheder, der 
skal gribes. 
 
Her kan det spille en væsentlig rolle, at den private sektor i Danmark aftager færre kandida-
ter med videregående uddannelser end i andre lande. I USA havde 34 procent af de ansatte 
i servicesektoren fx en videregående uddannelse i 2010. I Danmark var tallet 23 procent. Et 
simpelt regnestykke viser, at hvis andelen af højtuddannede i servicesektoren havde været 
på amerikansk niveau, ville produktiviteten i de private servicebrancher have været godt ti 
procent højere. Det svarer rundt regnet til en fjerdedel af det samlede produktivitetsgab til 
USA, målt ved bruttonationalproduktet per arbejdstime.   
  

 

FIGUR 2: EN STOR DEL AF PRODUKTIVITETSPROBLEMET LIGGER I SERVICEERHVERVENE 
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For det andet er der meget væsentlige svagheder ved det danske uddannelsessystem, som 
uden tvivl hæmmer produktiviteten. Danske børn og unge klarer sig middelmådigt i internati-
onale sammenligninger af færdigheder, og alt for få får en uddannelse, der giver høj produk-
tivitet og dermed gode indtjeningsmuligheder på arbejdsmarkedet. Skal produktivitetspro-
blemet løses, er der behov for gennemgribende reformer i store dele af uddannelsessyste-
met.  
 

FIGUR 3: ANDEL AF BESKÆFTIGEDE MED VIDEREGÅENDE UDDANNELSE, 2010 

 

Note:  I figuren er den offentlige sektor er afgrænset på samme måde i Danmark, EU15 og USA. Således dækker kategorien over 
offentlig administration, uddannelse, sundhedsvæsen og socialforsorg, også selvom dele af de sektorer ligger i privat regi i 
USA. Uddannelsessammensætningen i de tre brancher i USA 2005 er fremskrevet til 2010 ved hjælp af stigningen i det gene-
relle uddannelsesniveau. Fremskrivningen er ikke afgørende for resultaterne.  

Kilde:  Eurostat, EU KLEMS og US Census.  

Endelig viser Produktivitetskommissionens analyser, at der er særlige udfordringer ved at 
sikre en høj produktivitet i den offentlige sektor.  
 
For langt de fleste områder i den private sektor kan vi måle, hvor produktiv Danmark er i 
forhold til andre lande, og hvordan produktiviteten har udviklet sig de sidste mange år. Der er 
også forskningsmæssigt belæg for at sige noget om, hvad der driver produktiviteten i den 
private sektor – fx konkurrence og en veluddannet arbejdsstyrke.  
 
Den offentlige sektor er grundlæggende anderledes end den private sektor, da ydelserne 
typisk stilles til rådighed for borgerne uden direkte betaling. Da ydelserne ikke bliver prissat 
på et marked, er det meget svært at måle værdiskabelsen i den offentlige sektor. På de fle-
ste områder kan vi ganske vist måle, hvor meget der bliver produceret – fx antal behandlin-
ger på sygehusene – hvilke resultater der kommer ud af det – om patienterne bliver raske – 
og hvad det koster. Men vi kan ikke på samme måde som i den private sektor måle, hvor 
meget borgerne faktisk er villige til at betale for de mange forskellige serviceydelser, det 
offentlige leverer. På nogle områder ville de måske være villige til at betale mere, end ydel-
sen koster at producere; på andre områder ville de måske ikke være villige til at betale så 
meget. Dermed er det svært at måle, hvor meget de offentlige ydelser egentlig er værd for 
borgerne. Og derfor er det svært at måle, om produktiviteten stiger eller falder. 
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I stedet for markedsmekanismen er aktiviteterne i den offentlige sektor underlagt politisk 
styring og prioritering.  Det betyder, at mulighederne og tilskyndelserne for ledere og medar-
bejdere til at effektivisere er markant anderledes i den offentlige sektor. 
 
I de følgende afsnit gennemgås Produktivitetskommissionens hovedanbefalinger.  

1.3 Styrk konkurrence, dynamik og internationalisering 

Halvdelen af den samlede danske produktivitetsvækst kommer fra dynamik i erhvervslivet, 
hvor de mere produktive virksomheder vokser på bekostning af de mindre produktive. Et 
dynamisk erhvervsliv er derfor helt afgørende for den danske produktivitet. Det skal være let 
for nye, innovative virksomheder at etablere sig. Konkurrencen skal være skarp, så virksom-
hederne tilskyndes til at yde deres bedste, og ineffektive virksomheder udkonkurreres. Og 
det offentlige skal sørge for, at den regulering af erhvervslivet, der måtte være nødvendig, 
ikke står i vejen for nytænkning, viden og konkurrence udefra.  
 
Dynamikken sikrer, at samfundets ressourcer bliver ledt derhen, hvor de kan anvendes mest 
produktivt og dermed skabe den største værdi. Men dynamikken i erhvervslivet er et områ-
de, hvor Danmark og resten af Europa har et væsentligt potentiale for forbedring i forhold til 
USA, jf. figur 4. 
 

FIGUR 4: DYNAMIKKEN I DANSK ERHVERVSLIV HALTER  

 

 
Note: Figuren viser, at der er mere virksomhedsdynamik i USA end i Danmark. I USA er der mange virksomheder, der vokser 

hurtigt, og mange der skrumper hurtigt. Og små virksomheder vokser sig hurtigere store. Store virksomheder er virksomheder 
med mere end ti ansatte. Små virksomheder er virksomheder med under ti ansatte. Vækst er målt på antal ansatte. Hurtigt 
voksende (skrumpende) virksomheder er virksomheder, der i gennemsnit vokser (skrumper) med mere end ti pct. årligt over 
tre år. Data er for perioden 2002-2005. 

Kilde:  Analyserapport 1. 
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I Danmark er dynamikken svagest i de servicebrancher, der primært er orienteret mod det 
danske marked og ikke udsat for international konkurrence. Mens dynamikken bidrager med 
op imod 1½ procentpoint til den årlige produktivitetsvækst i industrien, er bidraget under ½ 
procentpoint i de hjemmemarkedsorienterede servicebrancher. Den svage dynamik tyder på, 
at markedskræfterne ikke i tilstrækkelig grad tilskynder virksomhederne til at effektivisere og 
være innovative – og at konkurrencen ikke er stærk nok til at sikre, at de mest produktive 
virksomheder vinder hurtigt frem. 
 
Der er flere veje at gå, hvis produktiviteten skal vokse mere i erhvervslivet, end den gør i 
dag. De ni vigtigste anbefalinger er gennemgået nedenfor. Anbefalingerne spænder bredt og 
vil have betydning for hele erhvervslivet. 
 

STYRK KONKURRENCE, DYNAMIK OG INTERNATIONALISERING // 

• Fjern regulering, der afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen 

• Styrk mobiliteten af varer, serviceydelser, investeringer, viden og arbejdskraft over 
landegrænserne 

• Styrk konkurrencelovgivningen, så den kommer på niveau med bedste praksis i EU 

• Begræns brugen af konkurrence-, kunde- og jobklausuler gennem skærpet lovgiv-
ning 

• Prioriter de offentlige udgifter med blik for, hvordan de påvirker produktiviteten 

• Brug skattepolitikken til at styrke produktiviteten, bl.a. ved at omlægge fra skatter på 
indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv erhvervs-
indkomst 

• Invester kun i infrastruktur, når det er samfundsøkonomisk rentabelt 

• Brug betaling til at reducere trængslen i trafikken 

• Sørg for at energi- og klimapolitikken fremmer omkostningseffektivitet i energipro-
duktion og -distribution 

Fjern regulering, der afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen // 

På mange områder er det nødvendigt at regulere erhvervslivet. Offentlig regulering er typisk 
indført for at fremme vigtige samfundsmæssige mål som forbrugerbeskyttelse eller hensyn til 
miljø og sikkerhed. Bagsiden af reguleringen er, at den kan hæmme produktiviteten – i hvert 
fald hvis den er uhensigtsmæssigt udformet og unødigt restriktiv. Det er derfor nødvendigt 
løbende at holde de oprindelige målsætninger bag reguleringerne op mod produktivitetshen-
synet og overveje, om reguleringen kan gøres mere smidig eller eventuelt er blevet overflø-
diggjort af den teknologiske og markedsmæssige udvikling.  
 
Eksempelvis kan ejerskabsrestriktioner – det vil sige begrænsninger på, hvem der må eje og 
drive virksomheder – direkte skærme brancher mod, at udenlandske og indenlandske kon-
kurrenter træder ind på markedet. Det samme kan anden regulering eller standarder, der er 
særlige for Danmark. Hvis danske regler eksempelvis afviger fra de tyske, vil det være van-
skeligere for en tysk virksomhed at operere på det danske marked. 
 
Ud over at begrænse konkurrencen kan uhensigtsmæssig regulering også drive erhvervsli-
vets omkostninger unødigt i vejret. Det kan være restriktioner på, hvilken teknologi erhvervs-
livet må bruge – fx restriktioner på størrelsen af lastbiler på vores veje. 
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Danmark har reduceret omfanget af erhvervsregulering i 1990’erne. Men vi har stadig en 
omfattende regulering i mange forskellige afskygninger, der hver især kan synes ubetydeli-
ge, men som tilsammen har stor betydning for produktiviteten i erhvervslivet.  
 
Produktivitetskommissionen anbefaler en gennemgang af hele den branchespecifikke regu-
lering med henblik på at forenkle og lempe erhvervsreguleringen på alle de punkter, hvor der 
ikke er tungtvejende hensyn, der taler i mod. 
 
Det følgende er nogle få eksempler på områder, hvor reguleringen kan lempes til gavn for 
produktiviteten:  
 
• Ejerskabsrestriktioner: I dag er det fx kun farmaceuter, der kan eje apoteker, og danske 

advokater, der kan eje advokatvirksomheder. Produktivitetskommissionen anbefaler, at 
den slags restriktioner fjernes i videst muligt omfang. 

• Reguleringen inden for netværksbrancher – blandt andet tog, taxi og post: Kommissionen 
anbefaler en række ændringer, der kan fremme konkurrencen. Eksempelvis så togdriften 
i højere grad kan sendes i udbud.  

• Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker: Produktivitetshensyn 
tilsiger, at disse bestemmelser lempes væsentligt. Større butikker giver højere produktivi-
tet gennem blandt andet skalaeffekter og bedre udnyttelse af it.  

Styrk mobiliteten af varer, serviceydelser, investeringer, viden og arbejdskraft 
over landegrænser // 

Danmark har opnået sin status som et velstående land i tæt samspil med omverdenen. 
Langt de fleste af de ideer og teknologier, der ligger til grund for danske virksomheders pro-
duktionsprocesser, er oprindeligt udtænkt uden for Danmark. Ved at være åben over for 
verden omkring os har vi draget nytte af andre landes teknologiske fremskridt.  
 
Internationalisering styrker produktiviteten på flere måder. Konkurrencen øges, og virksom-
hederne kan betjene flere markeder og dermed lettere opnå stordriftsfordele. Produktionen i 
de enkelte lande kan blive specialiseret i det, som de lokale virksomheder har særlige forud-
sætninger for at producere, fx på baggrund af erfaringer eller adgang til råvarer. 
 
Virksomheder, der drager fordel af internationalisering via eksport eller import, er mere pro-
duktive end virksomheder, der ikke gør. Ligeledes er udenlandsk ejede virksomheder i Dan-
mark mere produktive end deres dansk ejede konkurrenter. Øget internationalisering kan 
løfte den samlede produktivitet i Danmark enten ved, at disse virksomheder vokser sig stør-
re, udenlandske virksomheder kommer til, eller ved at flere danske virksomheder træder ud 
på de internationale markeder.  
 
Hvilke håndtag kan der drejes på for at øge internationaliseringen? 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at man i den branchespecifikke erhvervsregulering så 
vidt muligt undgår danske særregler, der afviger fra reglerne hos vores vigtigste handels-
partnere. Det vil blandt andet sige, at danske produktstandarder så vidt muligt erstattes af 
internationale standarder.  
 
Danmark kan også skubbe på i EU-regi for en liberalisering af handel med lande uden for 
EU og for en bedre implementering af servicedirektivet, der skal sikre fri handel med ser-
viceydelser inden for EU.  
 
Dette er blot nogle redskaber. Der er mange større eller mindre tiltag, der tilsammen kan 
styrke mobiliteten af varer, serviceydelser, investeringer, viden og arbejdskraft over grænser. 
Noget kan danske politikere selv gøre, andet skal gøres i fællesskab med andre lande. 
Internationalisering er en af de vigtigste drivkræfter for produktivitetsvækst, og Produktivi-
tetskommissionen anbefaler, at området får høj prioritet. 
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Styrk konkurrencelovgivningen, så den kommer på niveau med bedste praksis i EU 
// 

Som nævnt tidligere er konkurrence en fundamental drivkraft for vækst i produktiviteten. 
Derfor er der behov for at styrke konkurrencen i dansk økonomi. En effektiv konkurrencelov-
givning har væsentlig betydning for konkurrencen og dermed for produktiviteten.  
 
Dansk konkurrencelovgivning har i en årrække haltet efter udlandet. Det såkaldte forbuds-
princip – at det er forbudt for virksomheder at misbruge deres dominerende stilling og indgå 
aftaler, der begrænser konkurrencen – blev først indført i 1998 i dansk lovgivning, længe 
efter de fleste andre vestlige lande. Den svage danske konkurrencelovgivning har utvivlsomt 
svækket den faktiske konkurrenceintensitet i dansk økonomi i mange år og har formentlig sat 
sig spor i konkurrencekulturen i dansk erhvervsliv generelt.  
 
Siden 1998 har en række lovændringer sikret, at den danske konkurrencelovgivning på de 
fleste punkter er kommet på niveau med bedste praksis i EU-landene. Der er dog stadig 
nogle punkter, hvor vi halter efter. Blandt andet er det ikke alle overtrædelser af konkurren-
celoven, der kan straffes.  
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at konkurrencelovgivningen bringes på niveau med 
bedste praksis blandt EU-landene.  
 
En effektiv konkurrencelovgivning gør det ikke alene. Lovgivningen skal også håndhæves 
effektivt. De nuværende institutionelle rammer for konkurrence og forbrugermyndighederne 
svækker deres muligheder for at fremme konkurrencen. 
 
Kommissionen anbefaler, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde forslag til, hvordan 
de institutionelle rammer for konkurrence- og forbrugermyndighederne kan styrkes, så myn-
dighedernes gennemslagskraft og uafhængighed øges. 

Begræns brugen af konkurrence-, kunde- og jobklausuler gennem skærpet lovgiv-
ning // 

Det er en vigtig forudsætning for virksomhedernes dynamik, at arbejdskraften bliver ansat 
der, hvor der drages størst mulig nytte af dens kvalifikationer og færdigheder – altså der hvor 
arbejdskraften er mest produktiv. Forskning peger på, at klausuler i ansættelseskontrakter 
sænker mobiliteten på arbejdsmarkedet og derigennem hæmmer innovation, iværksætteri og 
produktivitet.  
 
Der er flere typer klausuler. Konkurrence- og jobklausuler forhindrer ansatte i én virksomhed 
i at søge arbejde i en konkurrerende virksomhed eller i selv at starte virksomhed. Kunde-
klausuler forhindrer ansatte, der får job i en anden virksomhed, i at have kontakt med kunder 
hos deres tidligere arbejdsgiver. 
 
For den enkelte virksomhed kan det særligt give mening at anvende klausuler over for den 
øverste ledelse, der typisk har stor indsigt i virksomhedens forretningsgange og har en tæt 
kontakt med kunderne. Når lavere rangerende medarbejdere også bindes af klausuler, drejer 
det sig formentlig om, at virksomhederne forsøger at hindre deres konkurrenter i at få ad-
gang til kvalificeret arbejdskraft. 
 
I forskningen argumenteres der blandt andet for, at årsagen til, at Silicon Valley ligger i Cali-
fornien og ikke i fx Massachusetts, hvor mange af de førende it-virksomheder var placeret 
indtil 1980’erne, netop er, at disse typer af klausuler har været forbudt i Californien siden 
1872. 
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Produktivitetskommissionen vurderer, at udbredelsen af arbejdsmarkedsklausuler er en bar-
riere for mobilitet og videnspredning på det danske arbejdsmarked – og dermed også en 
barriere for innovation, iværksætteri og produktivitet. Kommissionen anbefaler, at lovgivnin-
gen skærpes, så danske virksomheders muligheder for at bruge arbejdsmarkedsklausuler 
begrænses væsentligt. 

Prioriter de offentlige udgifter med blik for, hvordan de påvirker produktiviteten // 

Den offentlige sektor opkræver skatter og stiller en lang række ydelser til rådighed for virk-
somheder og borgere gratis eller til en lav betaling. Det er der mange gode grunde til. Sam-
fundsmæssigt er der store fordele ved en sammenhængende og velfungerende infrastruktur, 
adgang til uddannelse med et højt kvalitetsniveau, og at der bliver stillet sundhedsydelser til 
rådighed for de borgere, der har behov.  
 
I mange tilfælde vil gevinsten ved at tilbyde ydelserne være større for samfundet som helhed 
end gevinsten for den enkelte borger eller virksomhed. Det er eksempelvis tilfældet, når det 
offentlige finansierer grundforskning og på forskellig vis sørger for, at den forskningsmæssi-
ge viden spredes til alle, der har gavn af den. Hvis den samfundsmæssige værdi af en given 
ydelse er større end værdien for den enkelte borger eller virksomhed, vil der blive investeret 
for lidt, hvis borgerne eller virksomhederne selv skal betale fuldt ud for disse ydelser.  
 
Mange offentlige udgifter tager form af indkomstoverførsler, der skal skabe et socialt sikker-
hedsnet. Op til et vist punkt kan et socialt sikkerhedsnet fremme dynamikken i samfundet 
ved at gøre den enkelte mere villig til at omstille sig og løbe en risiko. Men hvis satserne i 
overførselssystemet bliver for høje, kan det svække tilskyndelsen til at deltage på arbejds-
markedet og yde en ekstra indsats. 
 
En stor del af de offentlige udgifter kan altså gavne den økonomiske vækst. Men kun til en 
vis grænse. Gevinsten ved yderligere offentlige udgifter vil aftage, efterhånden som udgifter-
ne stiger. Og udgifterne skal finansieres af skatter, der kan skade dynamikken i erhvervslivet 
og på arbejdsmarkedet, hvis de får borgere eller virksomheder til at ændre adfærd, fx ved at 
gøre det mindre attraktivt at gå på arbejde, mindske gevinsten ved at tage en uddannelse 
eller giver mindre tilskyndelse til at investere og starte egen virksomhed.  
 
Det har altså både betydning for produktiviteten, hvor store de offentlige udgifter er, og hvor-
dan de er sammensat. Den eksisterende viden giver ikke grundlag for at sige, om de offent-
lige udgifter i Danmark er for høje eller for lave, hvis målsætningen er at opnå størst mulig 
økonomisk vækst. Men den internationale forskning peger på, at velovervejede offentlige 
investeringer i uddannelse, sundhed og infrastruktur er vigtige for den økonomiske vækst. Et 
veltilrettelagt socialt sikkerhedsnet kan som nævnt også være gavnligt for væksten, men 
høje udgifter til overførsler, der fortrænger udgifter til centrale offentlige serviceydelser, kan 
omvendt hæmme væksten. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at de offentlige udgifter bliver prioriteret med blik for, 
hvordan de påvirker produktiviteten. Det er særligt vigtigt at sikre en høj kvalitet af centrale 
ydelser indenfor uddannelse, sundhed og infrastruktur. 

Brug skattepolitikken til at styrke produktiviteten, bl.a. ved at omlægge fra skatter 
på indkomst til skatter på ejendom og ved at fjerne overbeskatning af aktiv er-
hvervsindkomst // 

Nogle skatter er mere skadelige for produktiviteten end andre. Derfor er det vigtigt at indrette 
skattepolitikken, så den ikke unødigt hæmmer dynamikken i erhvervslivet og på arbejdsmar-
kedet.  
 
Det er ikke ligegyldigt, om virksomhedernes og borgernes indkomster beskattes, eller om 
ejendomme og jord beskattes. Forskning viser, at selskabsskatten og den personlige ind-
komstskat er mere hæmmende for produktiviteten end skatter på forbrug og ejendom.  
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Produktivitetskommissionen anbefaler derfor, at skatterne gradvis bliver omlagt, så der læg-
ges mere vægt på skatter på jord og fast ejendom og mindre vægt på beskatning af virk-
somheders og personers indkomst. Det kan blandt andet ske ved at ophæve fastfrysningen 
af ejendomsværdiskatten, der gradvis udhuler de offentlige indtægter. 
 
Det er vigtigt for produktiviteten, at erhvervsbeskatningen ikke er højere end i de omkringlig-
gende lande, da den har betydning for, om Danmark kan tiltrække internationale virksomhe-
der og deres investeringer. En stigende international skattekonkurrence har medført et 
mærkbart fald i selskabsskatterne i EU. Det er en udvikling, som Danmark har fulgt. Vores 
selskabsbeskatning er ikke højere end selskabsskatten i vores nabolande. Hvis produktivite-
ten skal være i top, er det vigtigt, at det forbliver sådan. 
 
Som erhvervsbeskatningen er indrettet nu, beskattes iværksættere, der driver virksomhed 
som et aktieselskab, hårdere end lønmodtagere med samme indkomst. Også selvstændige 
erhvervsdrivende, der driver deres egen virksomhed, bliver i nogle tilfælde beskattet hårdere 
end en lønmodtager med samme indkomst. Derfor anbefaler Produktivitetskommissionen, at 
der nedsættes et ekspertudvalg, der kan komme med forslag til, hvordan man bedst undgår 
at overbeskatte aktiv erhvervsindkomst.  

Invester kun i infrastruktur, der er samfundsøkonomisk rentabel // 

En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament for en stærk produktivitetsudvikling. 
Infrastrukturen er de netværk, der binder samfundet sammen og kobler Danmark til de om-
kringliggende lande. Det gælder den digitale infrastruktur (fx bredbånd) eller transportinfra-
strukturen (fx veje og jernbaner). Andre vigtige eksempler kan findes på forsyningsområdet 
(fx elektricitets- og kloaknettet).  
 
Infrastruktur er ofte forbundet med store etableringsomkostninger, og det er op til det offent-
lige at beslutte, om der skal bruges skattekroner på at udbygge den, eller om man vil overla-
de det til private aktører. 
 
I Danmark udbygges den digitale infrastruktur af private virksomheder uden offentligt tilskud. 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at dette princip fastholdes. Danmark har i internatio-
nal sammenhæng en veludbygget digital infrastruktur, hvor virksomheder selv sørger for at 
skaffe sig den bredbåndshastighed, som de har brug for. De gør det, fordi det kan betale sig 
for dem selv. 
 
Transportinfrastruktur udbygges derimod for offentlige midler, da der her er væsentlige sam-
fundsmæssige gevinster, som et privat marked ikke vil tilvejebringe. Men ikke alle veje, broer 
og letbaner er samfundsøkonomisk rentable. I flere tilfælde overstiger omkostningerne ge-
vinsterne for samfundet.   
 
Siden 2002 har hvert femte danske transportprojekt, som Produktivitetskommissionen har 
set på, haft en samfundsøkonomisk gevinst, der er så lav eller endog negativ, at de fra et 
produktivitetssynspunkt ikke burde være gennemført. Flere af disse projekter er tilmed store. 
Hele 40 procent af de samlede anlægsomkostninger er gået til projekter med et lavt eller 
direkte negativt afkast. Samfundets tab som følge af urentable projekter, der er gennemført 
siden 2002, beløber sig samlet til omtrent 21 milliarder kroner. 
 
Der er en række hensyn ud over de samfundsøkonomiske, som har betydning, når der træf-
fes beslutning om infrastruktur. Fx hensynet til fremkommeligheden i de dele af landet, hvor 
der ikke er så meget trafik. Det er politikernes opgave at afveje, hvilke projekter der skal 
sættes i værk. Men hvis produktiviteten skal fremmes, er det vigtigt, at der bliver lagt mere 
vægt på de samfundsøkonomiske analyser, når der skal investeres i transportinfrastruktur.   
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at der kun investeres infrastruktur, der er samfunds-
økonomisk rentabel.  
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Reducer trængslen i trafikken med brugerbetaling // 

Danmark har store og stigende trængselsproblemer. Alene i Hovedstadsområdet spildes der 
mere end ni millioner timer årligt, fordi københavnerne sidder i kø. Også i Østjylland og på 
visse andre strækninger, fx Limfjordstunnelen, er der trængsel. Trængsel har en direkte ef-
fekt på produktiviteten, fordi den forlænger rejsetiden.  
 
I den kollektive trafik er der store forskelle på, hvor meget kapaciteten bliver udnyttet – det 
afhænger af rejsetidspunktet. I myldretiden er der flest passagerer på togene, og kapaciteten 
bliver udnyttet fuldt ud, mens det ikke er tilfældet uden for myldretiden. Kommer der flere 
passagerer i myldretiden, betyder det, at der skal købes flere tog ind. Det gør togdriften dyre-
re, end den kunne være, hvis nogle kunne tage toget på et andet tidspunkt.  
 
Inden for luftfarten tager flyselskaberne højere billetpriser på strækninger og tidspunkter, 
hvor der er mange passagerer. Det tilskynder dem, der har mindst behov for at rejse i myl-
dretiden, til at vælge et andet rejsetidspunkt. På samme måde kunne man i den kollektive 
transport bruge differentierede billetpriser, så det bliver dyrere at rejse i myldretiden og billi-
gere udenfor. Det kan få borgere, der ikke er afhængige af at transportere sig i myldretiden 
til at benytte den kollektive transport i timerne midt på dagen og dermed skabe bedre plads 
til pendlerne. Og i vejtrafikken kunne man bruge roadpricing til at sikre, at vejene i myldreti-
den benyttes af dem, som har det største behov. 
 
For at sikre at den eksisterende infrastruktur bliver brugt bedst muligt, inden der bygges eller 
købes nyt, anbefaler Produktivitetskommissionen, at brugerbetaling skal spille en vigtigere 
rolle i trafikken, end det er tilfældet i dag.  

Sørg for at energi- og klimapolitikken fremmer omkostningseffektivitet i energi-
produktion og –distribution // 

Den danske energiforsyning omfatter en række virksomheder, der producerer og distribuerer 
elektricitet, naturgas og fjernvarme til brug internt i Danmark og til eksport. Energi spiller en 
central rolle i næsten al økonomisk aktivitet. Produktiviteten i den danske energisektor har 
derfor betydning for resten af økonomien – både for den enkelte forbruger og for erhvervsli-
vet. 
 
Det er vigtigt, at produktionen og distributionen af energi – herunder den grønne omstilling af 
Danmarks energisektor – sker til de lavest mulige omkostninger. Produktivitetskommissionen 
vurderer, at der er et væsentligt potentiale for at tilrettelægge energi- og klimapolitikken, så 
den i højere grad tilgodeser hensynet til en omkostningseffektiv energiforsyning. 
 
Anvendelsen af fossile energikilder i energiproduktionen udleder drivhusgasser, hvilket har 
en negativ effekt på klimaet. Det er derfor politisk besluttet at reducere udslippet af drivhus-
gasser fra energiproduktionen både i Danmark og i resten af verden.  
 
I 2013 blev der udbetalt 4.762 mio. kr. i tilskud til miljøvenlig el-produktion gennem den så-
kaldte PSO-støtteordning. Gennem støtten til miljøvenlig el-produktion ydes der bl.a. tilskud 
til landvindmøller, havvindmøller og el-produktion baseret på biomasse. Der gives også til-
skud til de såkaldte decentrale anlæg, der bl.a. anvender naturgas i produktionen. I 2012 
blev der i alt udbetalt 3.763 mio. kr. i tilskud til miljøvenlig el-produktion, hvilket dermed er 
999 mio. kr. lavere end i 2013. 
 
De seneste års energiaftaler indebærer en øget produktion af vedvarende energi. Dermed vil 
det samlede støttebehov stige givet den nuværende el-pris og de nuværende PSO-
tilskudssatser. 
 
Danmark har på nuværende tidspunkt en stærk forsyningssikkerhed. Indpasningen af mere 
vind i el-forsyningen og udfasningen af de kul- og naturgasfyrede el-producerende værker vil 
dog formentlig kræve fokus på den danske elforsyningssikkerhed på længere sigt. 
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Danmark har valgt nogle klimapolitiske målsætninger, der er mere ambitiøse, end de interna-
tionale aftaler forpligter os til. Det kan fordyre den danske energiproduktion – især på kort 
sigt. Virkningen på længere sigt vil blandt andet afhænge af den teknologiske udvikling og 
prisen på fossile brændsler og CO2-kvoter. 
 
Der er stor forskel på, hvor meget de forskellige vedvarende energiteknologier modtager i 
støtte. Støtten til vindmøller på land forventes i gennemsnit at blive 8,7 øre/kWh over en 
tyveårig periode, mens støtten til fx biogasanlæg og havvindmølleparker forventes at blive 
henholdsvis 41 øre/kWh og 25,1 øre/kWh over en tyveårig periode.    
 
Den nuværende regulering af energidistributionen understøtter heller ikke på alle punkter en 
høj omkostningseffektivitet. Fx giver den nuværende regulering af el-netselskaberne ikke de 
rette incitamenter til at foretage optimale investeringer og derigennem effektivisere driften. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at energi- og klimapolitikken indrettes, så den frem-
mer omkostningseffektivitet både i energidistribution og selve energiproduktionen, herunder i 
forhold til indpasningen af mere vedvarende energi.  
 
Et element i en mere omkostningseffektiv energi- og klimapolitik kan blandt andet være at 
opstille flere vindmøller på land fremfor at anvende andre mere omkostningsfulde vedvaren-
de teknologier som fx biogas, solcelleanlæg og havvindmøller. Andre elementer kan være at 
tilrettelægge kommende udbud af havvindmølleparker, så der ikke stilles unødigt restriktive 
krav til blandt andet tidspunktet for færdiggørelse, og så mølleparkernes størrelse og belig-
genhed understøtter lave omkostninger. Og et element kan være at ændre reguleringen af 
el-netselskaberne, så selskaberne får de rette incitamenter til at gennemføre investeringer, 
der effektiviserer driften. 
 
Det vil herudover være hensigtsmæssigt at undersøge, om Danmark med fordel kan indgå 
på det svensk-norske marked for grønne certifikater eller på anden vis skabe teknologineu-
tralitet i forhold til at støtte vedvarende energi. Det vil også være hensigtsmæssigt at vurdere 
fordele og ulemper ved at fastholde en vis energiproduktion baseret på gas på længere sigt. 
Og det vil være hensigtsmæssigt at undersøge, om den nuværende PSO-støtteordning med 
fordel kan omlægges, så finansieringen ikke påhviler forbrug af vedvarende energi, og så 
støtten indgår på de årlige finanslove på linje med andre offentlige udgifter og indtægter.  

1.4 Styrk kvaliteten af uddannelserne og deres værdi for arbejdsmarkedet 

Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest penge på at uddanne børn og unge. I 
2010 var vi det land i OECD, der brugte den største andel af vores nationalprodukt på ud-
dannelse.  
 
Uddannelse har mange vigtige formål, blandt andet at fremme elevernes og de studerendes 
personlige udvikling og hjælpe dem til at blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. 
International forskning viser, at en god uddannelse er meget vigtig for, hvordan den enkelte 
klarer sig senere i livet. Forskningen viser også, at et godt uddannelsessystem er afgørende 
for væksten i produktiviteten. Derfor er det et problem, at resultaterne i det danske uddan-
nelsessystem slet ikke står mål med udgifterne. Uddannelsessystemet i Danmark er ikke 
indrettet, så det i tilstrækkelig grad bidrager med viden og kompetencer, der giver jobmulig-
heder på arbejdsmarkedet og høj produktivitet. Løn og produktivitet følges ad – i hvert fald 
på det private arbejdsmarked. 
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Eleverne i folkeskolen klarer sig gennemgående middelmådigt i centrale fag, og mange be-
står ikke afgangsprøven. Erhvervsskolerne har europarekord i frafald, og mange unge får 
aldrig eller først meget sent en ungdomsuddannelse. Derudover har mange studenter ikke 
de kompetencer, der kræves for at starte på en videregående uddannelse, og de søger i 
stigende grad mod de uddannelser, der giver de dårligste beskæftigelsesmuligheder og den 
laveste løn. Det faglige niveau er under pres mange steder, og mange uddannelser tilbyder 
kun ganske få undervisningstimer. Og erhvervslivet aftager relativt få kandidater med en 
videregående uddannelse, mens den offentlige sektor aftager mange. 
 

FIGUR 5: UDGIFTER TIL UDDANNELSE SOM ANDEL AF BNP, 2010 

 

 
Note: Både offentlige og private udgifter er medtaget. Studiestøtte til studerende mv. er ikke inkluderet. Figuren dækker alle de 

OECD-lande, hvor data foreligger på nær Chile, Israel, Mexico og landene i Østeuropa, der dog alle ligger under det danske 
niveau. Data for Tyskland mangler, men i 2005 lå udgifterne i Tyskland betydeligt under det danske niveau. 

Kilde:  Analyserapport 4. 

 
Det er ikke muligt at sætte et præcist tal på, hvor meget det betyder for produktiviteten, at 
uddannelsessystemet ikke er bedre til at give studerende kompetencer, der kan skabe høj 
værdi på arbejdsmarkedet. Men Produktivitetskommissionen vurderer, at det er en væsentlig 
årsag til Danmarks produktivitetsproblem – og at der derfor er behov for vidtgående reformer 
på uddannelsesområdet. 
 
Resultater er et nøgleord, hvis uddannelserne skal bidrage til at styrke Danmarks produktivi-
tet. I folkeskolen og gymnasiet er det et væsentligt resultat, at eleverne opnår de færdighe-
der, der er nødvendige for at gennemføre videre uddannelse med et højt fagligt niveau. For 
erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser er det væsentligste resultat fra et 
produktivitetsperspektiv, at dimittenderne får kompetencer, der sikrer dem gode jobmulighe-
der og høj løn på arbejdsmarkedet. 
 
Kvalitet er et andet nøgleord. I mange år har uddannelsespolitikken fokuseret på at give så 
mange som muligt en uddannelse. Der har fx været en målsætning om, at 60 procent af en 
ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse. Det mål vil formentlig være nået et 
af de nærmeste år. Produktivitetskommissionen vurderer, at målsætningen til dels er opnået 
på bekostning af kvaliteten.  
 
Kommissionen anbefaler, at undervisnings- og uddannelsespolitikken fremover sigter mod at 
hæve elevernes og de studerendes faglige niveau og give brugbare kompetencer på ar-
bejdsmarkedet. Kort sagt et øget fokus på kvalitet – målt på de resultater, uddannelsesinsti-
tutionerne leverer. 
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De vigtigste anbefalinger på uddannelses- og innovationsområdet er:  
 

STYRK KVALITETEN I UDDANNELSERNE OG DERES VÆRDI FOR ARBEJDSMARKE-
DET // 

• Giv de videregående uddannelsesinstitutioner langt stærkere tilskyndelser til at le-
vere uddannelser med høj studieintensitet og efterfølgende høj beskæftigelse og 
løn  

• Giv de videregående uddannelsesinstitutioner bedre mulighed for at udbyde kortere 
og mere praktisk orienterede uddannelser, der afspejler arbejdsmarkedets behov 

• Giv de uddannelsessøgende væsentligt stærkere økonomiske tilskyndelser til at 
vælge uddannelser med gode beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder 

• Giv de uddannelsessøgende nem adgang til sammenlignelige nøgletal for uddan-
nelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet 

• Evaluér gymnasiereformen og efterfølgende - når erhvervsuddannelsesreformen er 
gennemført - ungdomsuddannelserne under ét. Vurdér på den baggrund, om der er 
behov for en mere gennemgribende reform af ungdomsuddannelserne 

• Fortsæt med at styrke det faglige niveau i folkeskolen, herunder især i dansk og 
matematik, ved at styrke læreruddannelsen og skabe gennemsigtighed om skoler-
nes resultater i form af bl.a. eksamensresultater og elevernes videre uddannelse 

Giv de videregående uddannelsesinstitutioner langt stærkere tilskyndelser til at 
levere uddannelser med høj studieintensitet og efterfølgende høj beskæftigelse 
og løn // 

Det danske uddannelsessystem giver en alt for svag tilskyndelse til at fokusere på kvalitet og 
arbejdsmarkedets behov i uddannelserne – det gælder både for institutionerne og for de 
studerende. Hvis den danske produktivitet skal styrkes, er det afgørende at sætte ind her.  
 
I dag opretter uddannelsesinstitutionerne stadig flere pladser på de uddannelser, hvor dimit-
tenderne er mere arbejdsløse og får en lavere løn. Og de studerende søger derhen. Produk-
tionen af kandidater fra humaniora er i perioden fra 1991 til 2011 vokset dobbelt så meget 
som fx kandidatproduktionen fra samfundsvidenskaberne, selvom arbejdsløsheden i hele 
perioden har været omtrent dobbelt så høj inden for humaniora.  
 
De videregående uddannelser modtager et tilskud for hver studerende, der gennemfører en 
uddannelse – også kaldet taxametersystemet. Hvis den studerende gennemfører uddannel-
sen hurtigt, er tilskuddet større. Målt på kvantitet – antallet af studerende – har systemet 
været en succes, fordi det tilskynder til at give så mange et eksamensbevis så hurtigt som 
muligt. Men taxametersystemet giver ikke tilskyndelse til at levere høj kvalitet. Tværtimod. 
Tilskuddet er det samme, uanset hvor meget, de studerende lærer, og uanset om de stude-
rende kan finde job til en ordentlig løn eller ej. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne får en væsentligt stær-
kere tilskyndelse til at levere uddannelser, der indebærer høj studieintensitet – det vil sige et 
tilstrækkeligt antal undervisningstimer – og sikrer dimittenderne gode indtjeningsmuligheder. 
Det vil kræve en radikal gentænkning af styrings- og finansieringsmodellerne for de videre-
gående uddannelser. 



20  
 

Giv de videregående uddannelsesinstitutioner bedre mulighed for at udbyde kor-
tere og mere praktisk orienterede uddannelser, der afspejler arbejdsmarkedets 
behov // 

Det vil styrke produktiviteten, hvis uddannelsesinstitutionerne får bedre mulighed for at 
sammensætte længde og indhold af uddannelserne, så der er en tæt sammenhæng mellem 
de kompetencer, dimittenderne træder ind på arbejdsmarkedet med, og de opgaver de 
kommer til at varetage.  
 
Op mod en fjerdedel af en ungdomsårgang går på universitetet, og langt de fleste afslutter 
med en femårig teoretisk orienteret kandidatgrad. Men det kan være, at en treårig bachelor-
uddannelse for mange er tilstrækkelig i forhold til det job, de kommer til at varetage. Eller at 
nogle kunne have gavn af at høste erfaringer på arbejdsmarkedet efter bacheloruddannel-
sen og så vende tilbage efter nogle år og tage en praktisk orienteret ét- eller toårig kandidat-
uddannelse.  
 
Ingeniører er et fagområde med et velfungerende arbejdsmarked for både bachelorer og 
kandidater i Danmark. Nogle ingeniørjobs er af praktisk karakter, hvor en bachelor er fyl-
destgørende, mens andre kræver en dybere faglig viden og dermed en kandidatgrad eller 
måske en ph.d.-grad. 
 
Der er behov for at tænke nyt på uddannelsesinstitutionerne og blandt arbejdsgiverne. Må-
ske skal der være flere, der afslutter uddannelsen med en bachelorgrad, som det sker i 
mange andre lande? Skal systemet med toårige kandidatuddannelser gøres mere fleksibelt, 
så det fx bliver muligt at læse til kandidat på deltid? Og skal institutionerne kunne udbyde 
kandidatuddannelser af kortere varighed end to år og med et mere praktisk sigte? 
 
Kommissionen anbefaler, at det undersøges om opbygningen af de videregående uddannel-
ser med fordel kan ændres, så der bliver bedre muligheder for at tilpasse uddannelsernes 
længde og indhold til arbejdsmarkedets behov.  

Giv de uddannelsessøgende væsentligt stærkere økonomiske tilskyndelser til at 
vælge uddannelser med gode beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder // 

Hvis de unge selv efterspørger uddannelser, der giver gode jobmuligheder og høj løn, vil det 
automatisk tilskynde uddannelsesinstitutionerne til at holde fokus på uddannelsernes kvalitet 
og relevans for arbejdsmarkedet. Men sådan er virkeligheden ikke. Søgningen – og optaget 
– er vokset mest på de uddannelser, der giver de dårligste jobmuligheder og den laveste løn. 
Det er et problem for dem, der har svært ved at finde et job, hvor de kan bruge deres uddan-
nelse. Men den stigende søgning til uddannelser med relativ lav løn og beskæftigelse svæk-
ker også produktivitetsudviklingen, da løn afspejler produktivitet – i hvert fald på det private 
arbejdsmarked.  
 
I Danmark har kun godt fem procent af de studerende valgt studie på baggrund af forventet 
indkomst og beskæftigelse. I Storbritannien er tallet over 30 procent. Det siger noget om, at 
andre hensyn vejer væsentligt tungere, når danske unge skal vælge uddannelse. 
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FIGUR 6: KUN FÅ DANSKERE VÆLGER STUDIE UD FRA FORVENTET INDKOMST OG BESKÆFTIGELSE  

 

Note:  Baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt nystartede studerende. Figuren viser andelen af de adspurgte, som har 
svaret, at deres studievalg blev truffet på baggrund af ”lav arbejdsløshed” eller ”mulighed for høj indkomst”.  

Kilde: Analyserapport 4. 

Danske studerende får gratis uddannelse og verdens suverænt højeste studiestøtte. Det 
betyder, at omkostningen ved at studere er lav for den enkelte. SU-stipendiet er fx det dob-
belte af det norske og det tredobbelte af det svenske. De samlede udgifter til SU i Danmark 
er på 20 milliarder kroner hvert år. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at studiesøgende får væsentligt stærkere økonomi-
ske tilskyndelser til at vælge uddannelser med gode muligheder for beskæftigelse og høj løn. 
Det kan fx ske ved at omlægge en del af SU’en til statsgaranterede lån eller ved at indføre 
en vis brugerbetaling på uddannelserne.  

Giv de uddannelsessøgende nem adgang til sammenlignelige nøgletal for uddan-
nelsernes kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet // 

Økonomiske tilskyndelser gør det ikke alene. De studiesøgende skal også have det rette 
informationsgrundlag at træffe deres videregående uddannelsesvalg på. Det er nabolande 
som Storbritannien, Norge og Tyskland bedre til at give de studerende end Danmark.  
 
De fleste studiesøgende herhjemme har nok en idé om, at læger tjener mere end sygeple-
jersker, og at advokater tjener mere end historikere. Men de færreste har formentlig et klart 
billede af, hvor meget det drejer sig om. Og når unge har hundredevis af uddannelser at 
vælge imellem, er der ingen, der har et klart overblik over beskæftigelsesmuligheder og un-
dervisningskvalitet på dem alle. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at de uddannelsessøgende får et bedre grundlag at 
træffe deres valg på. Det kan ske ved, at uddannelserne offentliggør sammenlignelige nøgle-
tal, der beskriver kvalitet og relevans for arbejdsmarkedet. Især er tal for arbejdsløshed, 
beskæftigelse og løn efter endt uddannelse vigtige. Nøgletallene kan offentliggøres på de 
enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmeside og centralt fx i uddannelsesguiden og på op-
tagelse.dk. De kan endvidere anvendes i ungdomsuddannelsernes studievejledning, og stu-
diesøgende kan med fordel blive præsenteret for nøgletallene for den uddannelse, de søger, 
gennem ansøgningsproceduren.  
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Evaluér gymnasiereformen og efterfølgende - når erhvervsuddannelsesreformen 
er gennemført - ungdomsuddannelserne under ét. Vurdér på den baggrund, om 
der er behov for en mere gennemgribende reform af ungdomsuddannelserne // 

Erhvervsuddannelserne er i krise. Søgningen er på få år halveret, og af dem, der bliver op-
taget, falder næsten hver anden fra. Mange tager to ungdomsuddannelser, hvilket er et res-
sourcespild, der løber op i 1,4 milliarder kroner om året. Udviklingen er uholdbar, og fortsæt-
ter den, vil der komme til at mangle faglært arbejdskraft. 
 
Den faldende søgning til erhvervsuddannelserne er blevet modsvaret af en stigende søgning 
til gymnasiet. I 1991 var det lige under hver tredje af de 20-24 årige, der havde en studen-
tereksamen. Nu er det hver anden. Stigningen lægger i sig selv pres på det faglige niveau, 
da flere fagligt svage optages. Samtidigt er karaktergennemsnittet ved studentereksamen 
steget i de seneste år. Tilsammen peger de to forhold på, at det kræver mindre at bestå en 
studentereksamen i dag end tidligere. Gymnasiereformen fra 2005 kan have medvirket, men 
vi ved det ikke med sikkerhed. Produktivitetskommissionen anbefaler, at gymnasiereformen 
evalueres for at finde ud af, hvad konsekvensen har været for det faglige niveau.  
 
For nylig blev der opnået politisk enighed om en reform af erhvervsuddannelserne, hvor der 
blandt andet indføres adgangskrav i dansk og matematik og skabes en enklere struktur i 
uddannelserne. Kommissionen anbefaler, at reformen evalueres – så snart det er muligt – 
og at det undersøges, om der er behov for en mere gennemgribende reform af hele ung-
domsuddannelsessystemet for at imødegå tendensen til, at stadigt færre søger ind på er-
hvervsuddannelserne og for at sikre det faglige niveau på både de gymnasiale uddannelser 
og erhvervsuddannelserne. 

Fortsæt med at styrke det faglige niveau i folkeskolen, herunder især i dansk og 
matematik, ved at styrke læreruddannelsen og skabe gennemsigtighed om skoler-
nes resultater i form af bl.a. eksamensresultater og elevernes videre uddannelse 
// 

Der kan spores en direkte sammenhæng mellem kvaliteten af folkeskolen og velstandsudvik-
lingen. Lande, der scorer højt på det ene, scorer også højt på andet. På den baggrund er det 
bekymrende, at Danmark klarer sig skidt i internationale sammenligninger af færdigheder, og 
at næsten hver femte elev ikke består folkeskolens afgangseksamen i dansk og matematik.  
 
For at vende udviklingen er der vedtaget en reform af læreruddannelsen, der trådte i kraft i 
2013, og en reform af folkeskolen, der træder i kraft i efteråret 2014. Sidstnævnte indebærer 
blandt andet mere undervisning i dansk og matematik og flere undervisningstimer for at hæ-
ve det faglige niveau. 
 
Den nye folkeskolereform rummer derudover en lang række tiltag, som Produktivitetskom-
missionen ser positivt på, men det anbefales, at effekterne af reformen bliver evalueret, så 
snart erfaringsgrundlaget tillader det. Samtidigt anbefaler kommissionen, at skolerne øger 
fokus på elevernes faglige resultater, herunder de nationale tests, eksamenskarakterer og 
progression i uddannelsessystemet efter eksamen. Resultaterne kan offentliggøres i en årlig 
rapport på skolernes hjemmeside, hvor de kan sammenlignes med andre skolers resultater 
og med udviklingen over tid.  
 
Kompetente skolelærere er en afgørende forudsætning for en god folkeskole. Eleverne lærer 
simpelthen mere, hvis de bliver undervist af dygtige lærere. Produktivitetskommissionens 
analyse har vist, at undervises børn af en lærer, der har én karakter højere gennemsnit ved 
studentereksamen, så opnår eleverne 0,2 karakter højere eksamensresultat.  
 
Hovedsigtet med reformen af læreruddannelsen var at styrke fagligheden. Det skal blandt 
andet ske ved højere adgangskrav og øget studieintensitet. De lærerstuderende modtager i 
gennemsnit 13 timers undervisning om ugen. I 1986 modtog de 25 timer.  
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Som et led i reformen blev det et krav, at kvote-1-ansøgere til læreruddannelsen skal have 
syv i gennemsnit fra gymnasiet. Som følge af det krav er kvote-2-optaget imidlertid steget til 
over 50 procent. Så selvom karaktergennemsnittet for lærerstuderende er steget, ligger det 
stadig en halv karakter under gennemsnittet for alle studenter.  
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at reformen af læreruddannelsen gøres mere vidtgå-
ende, og at implementeringen skærpes betydeligt. Der er behov for at sikre, at karaktergen-
nemsnittet for langt størstedelen af de optagne overstiger syv, og at studieintensiteten øges, 
så uddannelsen svarer til et fuldtidsstudium.  
 
Kommissionen anbefaler også at åbne mere for alternative læreruddannelser. Herunder kan 
det overvejes at give universiteterne lov til at tilbyde en kandidatuddannelse som folkeskole-
lærer, der giver undervisningskompetence i de fag, de studerende har læst på deres bache-
loruddannelse. 

1.5 Skab gode rammer for nye løsninger og effektivitet i det offentlige 

Den danske offentlige sektor er stor. Faktisk er Danmark det land i OECD, der bruger den 
største andel af BNP på offentligt forbrug. Figur 7 viser, at de offentlige udgifter udgør næ-
sten 60 procent af det danske BNP, og at de er større i dag end i 2000. En effektiv offentlig 
sektor er derfor vigtig for at sikre høj produktivitet i den samlede økonomi. 
 

FIGUR 7: OFFENTLIGE UDGIFTER SOM ANDEL AF BNP, 2000 OG 2012 

 

 
Note: De offentlige udgifter omfatter generelle offentlige tjenester, forsvar, offentlig orden og sikkerhed, økonomiske anliggender, 

miljøbeskyttelse, boliger og offentlige faciliteter, sundhedsvæsen, fritid, kultur og religion, undervisning og social beskyttelse. 
Kilde: Eurostat og Bureau of Economic Analysis. 

Mens der i de senere år har været fokus på at høste besparelser i den offentlige sektor, er 
politikere, ledere og medarbejdere i stigende grad begyndt at fokusere på, hvordan man kan 
opnå bedre resultater for borgerne for de ressourcer, der er til rådighed. Produktivitet og 
effektivitet er kommet på dagsordenen i både stat, regioner og kommuner.  
 
For at få et indtryk af effektiviseringspotentialet har kommissionen fået foretaget en analyse, 
der sammenligner produktiviteten på tværs af offentlige enheder som folkeskoler, plejehjem 
og daginstitutioner.  
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For de dele af sektoren, hvor der er brugbare data, tyder analysen på, at der er et potentiale 
for at øge produktiviteten med omkring ti procent, hvis de mindre effektive enheder over en 
årrække hæver deres produktivitet op på niveau med de bedste sammenlignelige enheder. 
Det er dog næppe realistisk, at alle enheder kan nå op på samme høje produktivitetsniveau 
som de bedste sammenlignelige enheder.  
 
Realisering af potentialet vil kræve aktive tiltag af en lang række aktører, herunder politiker-
ne, de offentlige ledere og medarbejdere og deres fagforeninger. Til gengæld kan selv de 
bedste enheder hen ad vejen blive mere effektive – blandt andet ved at indføre ny teknologi, 
ny viden og bedre arbejdsgange. Undersøgelsen tyder altså på, at effektiviseringspotentialet 
i den offentlige sektor er betydeligt, især på længere sigt. 
 
Men der ligger ikke guld på gaden, som blot venter på at blive samlet op. Der er grundlæg-
gende forskel på de rammevilkår, som ledere og medarbejdere i den offentlige og i den pri-
vate sektor arbejder under. Det offentlige er fx forpligtet til at sikre borgerne lige adgang til 
offentlige ydelser. Der er typisk ikke noget pres fra konkurrerende leverandører. De mere 
effektive enheder i det offentlige kan ikke automatisk ekspandere på bekostning af de mindre 
effektive enheder, som det sker på det private marked. Og offentlige overenskomster kan 
undertiden begrænse mulighederne for at tilrettelægge arbejdsopgaverne, så ressourcerne 
bliver anvendt bedst muligt. 
 
Innovation er vigtig, når produktiviteten og effektiviteten skal i vejret. Innovation er derfor et 
gennemgående tema i Produktivitetskommissionens rapporter om den offentlige sektor.  
 
Mere bruger- og medarbejderdreven innovation kan øge produktiviteten i den offentlige sek-
tor ved bl.a. at øge fokus på resultaterne for borgerne, ved at give mere frihed til at løse de 
offentlige opgaver og ved at sikre tydelig ledelse.  
 
Private virksomheders viden og erfaring kan også bidrage til at øge produktiviteten og effek-
tiviteten i den offentlige sektor. Det kan ske ved, at myndighederne skaber konkurrence om 
de egnede opgaver og giver plads til, at private virksomheder kan tænke nyt, når de byder 
på offentlige opgaver.  
 
De ti vigtigste anbefalinger omkring den offentlige sektor er gengivet i boksen nedenfor. 
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SKAB GODE RAMMER FOR NYE LØSNINGER OG EFFEKTIVITET I DET OFFENTLIGE // 

• Arbejd systematisk med afbureaukratisering og regelforenkling 

• Mål på og styr efter resultater for borgerne 

• Øg fokus på tydelig ledelse, motivation og trivsel 

• Indgå brede og fleksible offentlige overenskomster 

• Skab bedre sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og 
løn 

• Skab konkurrence om alle egnede offentlige opgaver 

• Gør det attraktivt at byde på offentlige opgaver 

• Inddrag private virksomheder, medarbejdere og brugere i at udvikle og nytænke 
den offentlige opgaveløsning  

• Indret den økonomiske styring, så den fremmer langsigtet planlægning og effektiv 
udnyttelse af udgiftsrammen 

• Indret afregningsordninger mellem myndigheder, så de understøtter samarbejde og 
tilskynder til en effektiv arbejdsdeling 

Arbejd systematisk med afbureaukratisering og regelforenkling // 

Et vigtigt arbejdsredskab for en politiker er at udstede nye regler. Nye regler kan være nød-
vendige for at følge samfundsudviklingen, og regler kan være et middel til at markere politi-
ske holdninger og prioriteringer.  
 
I en politisk styret organisation vil enkeltsager, der giver negativ omtale i medierne, ofte give 
anledning til øget kontrol og detailstyring, for at politikerne kan demonstrere ansvarlighed og 
handlekraft.  
 
Når nye regler indføres, bliver de ofte lagt oven på de gamle frem for at erstatte dem. Men 
risikoen for fejl og klager stiger med stadigt flere komplekse regler, der undertiden afspejler 
modsatrettede mål og krav. Det øger risikoen for nye enkeltsager, og på den måde er der en 
iboende tendens til, at bureaukrati avler mere bureaukrati. 
 



26  
 

FIGUR 8: BUREAUKRATI AVLER BUREAUKRATI 

 

 
Kilde: Produktivitetskommissionen. 

Kontrol og detailstyring tager ikke kun ressourcer fra kerneydelsen. Det demotiverer også 
medarbejderne, hæmmer skræddersyede løsninger til borgerne og forringer i sidste ende 
kvaliteten af velfærdsydelserne.  
 
Undersøgelser viser, at de offentligt ansatte ofte har begrænset tid til at varetage kerneydel-
sen. En sagsbehandler på integrationsområdet bruger fx kun omkring 20 procent af sin tid på 
opgaver, der er direkte relateret til borgerne. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at alle de myndigheder, der kan udstede regler, for-
pligtes til at afskaffe overflødige regler eller omskrive regler, der er unødigt snærende. I den 
forbindelse kan man blandt andet bruge erfaringerne fra frikommuneforsøgene og udfor-
dringsretten.  
 
Fredensborg Kommune har fx brugt sin frikommunestatus til at søge om lov til at fravige de 
fastsatte krav til indholdet i folkeskolens kvalitetsrapport. Hvis erfaringerne er gode, kan Un-
dervisningsministeriet med fordel overveje, om nogle af kravene til indholdet i rapporten er 
unødvendige.  
 
I nogle tilfælde har den politiske detailstyring ført til et kompliceret styringssystem, der er 
flettet så tæt sammen, at det er svært at lave om på. Her anbefaler Produktivitetskommissio-
nen, at lovgivningen bliver skrevet om fra bunden for at sikre, at reglerne ikke spænder ben 
for produktiviteten. Kommissionen anbefaler også, at nye dokumentationskrav skal være 
mere direkte relateret til kerneydelsen, så medarbejderne oplever kravene som understøt-
tende frem for kontrollerende. 

Mål på og styr efter resultater for borgerne // 

En afbureaukratisering vil kræve, at man fokuserer mindre på at formulere krav til de offent-
lige institutioners arbejdsprocesser og mere på at styre dem efter de resultater, de skaber 
for borgerne.  
 

Øget kontrol og 
detailstyring

Øget risiko for 
fejl og nye 

klagemuligheder

Politiske 
enkeltsager og 
nulfejlskultur
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På beskæftigelsesområdet vil et øget fokus på resultaterne blandt andet betyde, at jobcen-
trene primært bliver målt på – og belønnet efter – om de får folk i arbejde. Fokus på, om 
medarbejderne har afholdt et bestemt antal møder med den ledige og iværksat et bestemt 
antal aktiveringsforløb kan med fordel mindskes. 
 
Øget frihed til at løse de offentlige opgaver er vigtig for at styrke produktiviteten. Friheden 
bør modsvares af, at de offentlige ledere holdes ansvarlige for nogle få konkrete mål og re-
sultatkrav, der er direkte relateret til kerneydelsen.  
 
I nogle tilfælde kan disse krav indgå i resultatkontrakter og lignende aftaler. Produktivitets-
kommissionen anbefaler dog, at det i enhver konkret situation overvejes, om det er hen-
sigtsmæssigt at forankre kravene i en kontrakt, eller om styring efter resultater kan tilrette-
lægges på en enklere og mindre ressourcekrævende måde. 
 
Offentlige ledere og medarbejdere mangler ofte tydelige mål for deres resultater, information 
om de vigtigste omkostningsdrivere og viden om sammenhængen mellem indsats og resul-
tat. Hermed vil de ofte også mangle viden om, hvor der er potentiale for at gøre det bedre.  
 
Hvordan kan de offentlige ledere fx indrette arbejdsgangene mere effektivt, hvis de mangler 
indsigt i, hvad de forskellige dele af opgaveløsningen koster? Og hvordan kan en myndig-
hed vurdere, om en privat virksomhed kan tilbyde en bedre og/eller billigere løsning på en 
given opgave uden tilstrækkelig information om egne omkostninger og resultater? 
 
Det er ikke fordi, der mangler data i den offentlige sektor. Ofte bliver de blot ikke udnyttet 
optimalt. Produktivitetskommissionen anbefaler, at arbejdet med at indsamle og offentliggøre 
sammenlignelige data for brugen af ressourcer, produktion og resultater i offentlige institutio-
ner opprioriteres væsentligt. Og kommissionen anbefaler, at der bliver gennemført og offent-
liggjort systematiske benchmarkinganalyser af produktivitet og effektivitet i sammenlignelige 
offentlige enheder. Kommissionen har i sin analyserapport 3 givet eksempler på, hvordan 
sådanne analyser kan udføres. 

Øg fokus på tydelig ledelse, motivation og trivsel // 

Størstedelen af de offentlige opgaver er personlige serviceydelser. Man taler derfor om, at 
det offentlige har en høj arbejdskraftintensitet. Det betyder, at medarbejdernes viden, faglige 
ekspertise og personlige kompetencer er helt afgørende for, at de offentlige opgaver bliver 
løst effektivt og innovativt.  
 
Offentlige ledere, der inddrager deres medarbejdere og lykkes med at skabe et arbejdsmiljø 
med god motivation og trivsel, kan således opnå bedre resultater end institutioner med min-
dre fokus på anerkendelse og personaleledelse. Eksempelvis giver god hospitalsledelse 
lavere dødelighedsrater, lavere udgifter per indlæggelse og bedre patienttilfredshed. Og god 
skoleledelse giver bedre trivsel og læring blandt eleverne. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at offentlige ledere giver medarbejderne ret til at ud-
fordre stive regler for, hvordan opgaverne skal udføres, og samtidigt inddrager medarbejder-
ne i at fastsætte de mål, enheden skal styre efter. Det anbefales også, at opkvalificeringen af 
de offentligt ansatte fortsætter, men i højere grad anvendes strategisk og målrettes efter de 
konkrete behov på den enkelte arbejdsplads.  
 
For at udløse medarbejdernes potentiale er det vigtigt, at lederne har de rette personale-
mæssige kompetencer og har tilskyndelser til at prioritere personaleledelse. Produktivitets-
kommissionen anbefaler derfor, at de offentlige topledere holdes ansvarlige for at sikre god 
ledelse i deres organisation, og at opkvalificeringen af de offentlige ledere fortsætter.  



 

Indgå brede og fleksible offentlige overenskomster // 

Det er afgørende for produktiviteten i den offentlige sektor, at medarbejdernes ressourcer 
bliver brugt bedst mulig. Men fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af opgaverne kan undertiden 
blive hæmmet af de offentlige overenskomster. Sammenlignet med private overenskomster 
lægger offentlige overenskomster i mindre omfang op til lokale tilpasninger af fx arbejdstids-
regler, som giver mulighed for at udnytte ressourcerne mere effektivt.  
 
Det offentlige overenskomstsystem er på trods af forskellige tværgående regelsæt også 
mere faggruppeopdelt end private overenskomster. Det kan besværliggøre en effektiv plan-
lægning fx af arbejdstid på tværs af faggrænser.  
 
Sygehusområdet er et eksempel på et område, der i disse år gennemgår en udvikling, hvor 
indhøstning af gevinsterne ved effektiviseringstiltag blandt andet forudsætter et tættere sam-
arbejde på tværs af faggrupper. På akutområdet etableres der fx i stigende grad fælles 
akutmodtagelser, hvor skadestuer slås sammen med de øvrige enkeltafdelingers akutmod-
tagelser på en fælles fysisk lokalitet. 
 
Akutmodtagelserne er bemandet med læger, sygeplejersker og andet personale. Ideen er, at 
der kun skal være én indgang til sygehuset for patienterne i tilfælde af akut sygdom eller 
skade, så der bliver bedre mulighed for at samarbejde om akutte patienter på tværs af spe-
cialer for at skabe et sammenhængende patientforløb. Det kan derfor være problematisk, 
når ledelsen på et sygehus samlet set skal administrere et forholdsvist kompliceret overens-
komstmæssigt regelsæt for mange faggrupper. Det er forsøgt illustreret i figur 9, der viser, 
hvor mange forskellige overenskomster en sygehusleder skal forholde sig til. 
 

FIGUR 9: KOMPLICEREDE OFFENTLIGE OVERENSKOMSTER  

 

 
 

Note: Fremstillingen omfatter ikke alle overenskomster og aftaler på sygehusområdet. 
Kilde: Produktivitetskommissionen baseret på baggrund af Danske Regioners OK-portal. 

 

Forskellige tværgående aftaler om ferie, barsel, kompetenceudvikling, 
medindflydelse og medbestemmelse, tillidsrepræsentanter mv.
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Produktivitetskommissionen anbefaler, at parterne på det offentlige arbejdsmarked indgår 
mere rammeprægede overenskomster, der giver mulighed for større fleksibilitet til at løse de 
offentlige serviceopgaver. Konkret anbefaler kommissionen, at der indgås bredere overens-
komster for større grupper af ansatte, og at lederne, medarbejderne og de lokale tillidsre-
præsentanter får større muligheder for at lave lokale aftaler om at udnytte arbejdstiden bed-
re. 

Skab bedre sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og 
løn // 

Det er individuelt, hvad der motiverer den enkelte medarbejder. Nogle bliver motiveret af løn. 
For andre er et godt samarbejde med kollegerne eller gode muligheder for faglig udvikling og 
efteruddannelse afgørende – for blot at nævne nogle få af de forhold, der er med til at moti-
vere os i vores arbejde. Ledere i både det private erhvervsliv og i det offentlige har derfor 
brug for at kunne trække på en bred pallette af ledelsesværktøjer, herunder løn- og persona-
legoder, der kan tilskynde medarbejderne til at yde deres bedste.  
 
I det private erhvervsliv forhandles størstedelen af lønnen på de enkelte virksomheder. Det 
skaber en direkte kobling mellem løn, kompetencer og præstationer. Erfaringerne fra det 
private viser, at brugen af præstationsafhængig løn har en gunstig effekt på sygefravær, 
medarbejdertilfredshed og effektivitet. 
 
Erfaringerne fra erhvervslivet kan ikke overføres til det offentlige uden forbehold. Der kan 
nemlig være forskel på, hvad der motiverer medarbejdere i private virksomheder og i det 
offentlige. Undersøgelser peger på, at mange offentligt ansatte i høj grad motiveres af at 
gøre noget godt for andre mennesker og for samfundet som helhed. Der er dog også tegn 
på, at præstationsafhængig løn virker motiverende. I staten vurderer seks ud af ti ansatte fx, 
at en lønstigning, der gives for egen eller teamets præstation, er mere motiverende end ge-
nerelle lønstigninger. 
 
Både ledere og medarbejdere i den offentlige sektor peger på, at de lokale lønforhandlinger 
er administrativt tunge, og at der kun er få midler til at dele ud til enkelte afdelinger eller 
medarbejdere. Størstedelen af de offentlige lønmidler bliver nemlig ofte givet i form af de 
samme procentvise lønstigninger til alle ansatte.  
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at parterne på det offentlige arbejdsmarked arbejder 
for, at de offentlige overenskomster skaber en tættere kobling mellem medarbejdernes kom-
petencer, præstationer og løn. Det kan fx ske ved at, en større del af lønmidlerne bringes i 
spil til individuelle lønforhandlinger og belønninger til medarbejdere eller hold af medarbejde-
re, der har gjort en særlig indsats. Og det kan ske ved at sikre enkle og mere fleksible indivi-
duelle lønforhandlinger. 

Skab konkurrence om alle egnede offentlige opgaver // 

Konkurrence er en afgørende drivkraft for produktivitet. Konkurrence holder leverandører på 
tæerne og tilskynder til at introducere ny teknologi, optimere arbejdsgange og investere i 
tiltag, der kan reducere omkostningerne. Og konkurrence sikrer, at de mest effektive virk-
somheder kan vinde markedsandele fra de mindre effektive.  
 
Visse opgaver ligger naturligt i den offentlige sektor og er decideret uegnede til konkurren-
ceudsættelse. Det gælder fx myndighedsopgaver som politi, forsvar og domstole. Men de 
fleste offentlige serviceydelser kan produceres i både offentligt og privat regi. Alligevel er det 
kun en fjerdedel af de samlede offentlige serviceydelser, der bliver skabt konkurrence om. 
Det offentlige bruger i omegnen af 290 milliarder kroner på at producere serviceydelser uden 
at afprøve, om private virksomheder kan tilbyde bedre og/eller billigere løsninger. 
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Her er det vigtig at understrege, at det ikke er afgørende for gevinsten ved at udbyde offent-
lige opgaver, om opgaven bliver udliciteret til en privat virksomhed, eller om den offentlige 
myndighed ender med selv at fastholder opgaven. Det afgørende er, at der bliver skabt kon-
kurrence om opgaven. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at offentlige myndigheder udbyder alle offentlige op-
gaver, der egner sig til konkurrence. Og at myndighederne med passende mellemrum gen-
nemgår deres opgaveportefølje med henblik på at identificere serviceydelser, der med fordel 
kan udbydes. 
 
Lovgivning står nogle gange i vejen for, at offentlige opgaver kan komme i udbud, selvom 
myndigheden selv vurderer, at udbud kunne give en billigere og/eller bedre opgaveløsning. 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at beslutningen om at skabe konkurrence om en 
given opgave kan tages af den enkelte myndighed – beslutningen bør ikke forhindres af 
regler. Kommissionen anbefaler således at fjerne lovgivning, der forhindrer udlicitering af 
skolefritidsordninger, ungdomsskoler og musikskoler.  

Gør det attraktivt at byde på offentlige opgaver // 

Jo flere kvalificerede bud på en opgave, desto mere konkurreres prisen ned. Det offentlige 
kan med andre ord høste økonomiske besparelser ved at gøre udbuddet attraktivt for man-
ge. En undersøgelse af godt 13.000 EU-udbud viser, at flere bud giver større besparelse i 
forhold til den udgift, man forventede – i hvert fald op til en vis grænse, jf. figur 10. 
 

FIGUR 10: MANGE BUD GIVER ØKONOMISKE GEVINSTER  

 

 
Note: Besparelsen er beregnet som forskellen mellem den forventede og den endelige kontraktværdi set i forhold til den forventede 

kontraktværdi. Myndighederne indrapporterer en forventet kontraktværdi, når EU-udbud offentliggøres i TED-databasen. Vur-
deringen kan fx være baseret på de omkostninger, som myndighederne selv har haft ved at varetage opgaven. Men vurderin-
gen kan også være baseret på de udgifter, som andre kommuner har haft ved lignende udbud eller ikke-bindende bud på op-
gaven fra private leverandører. 

Kilde: Analyserapport 6. 
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Unødigt detaljerede krav fra det offentlige til, hvordan en opgave skal løses, risikerer at be-
grænse antallet af virksomheder, der byder på opgaven. Produktivitetskommissionen anbe-
faler, at offentlige ordregivere laver udbudsmaterialet, så det er attraktivt for så mange kvali-
ficerede leverandører at byde som muligt – herunder udenlandske leverandører. 
 
I nogle tilfælde kan offentlige myndigheder blive fristet til at stille særlige krav i et udbud i 
forsøg på at løse problemer, der ikke har noget med opgaven at gøre. Det sker eksempelvis, 
når der bliver stillet krav om, at der skal oprettes et bestemt antal elevpladser i forbindelse 
med et offentligt byggeri – også kaldet sociale klausuler. Det sker også, hvis leverandøren 
deler kontrakterne op i små bidder for at gøre det nemmere for lokale leverandører at byde 
på opgaven.  
 
Den slags krav kan udelukke nogle virksomheder fra at byde. Det begrænser konkurrencen 
og forhindrer, at den offentlige myndighed opnår den laveste pris. Erhvervspolitiske hensyn 
eller sociale målsætninger kan opfyldes mere effektivt gennem målrettede politiske tiltag. 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at offentlige ordregivere undgår at bruge sociale 
klausuler og undgår at tage særlige hensyn til lokale leverandører. 

Inddrag private virksomheder, medarbejdere og brugere i at udvikle og nytænke 
den offentlige opgaveløsning // 

Konkurrence om offentlige opgaver kan føre til nye bud på, hvordan opgaven kan tilrette-
lægges. Det kan skabe innovation og udvikling. Med projekt Ren Velværelse ønsker Kolding 
Kommune eksempelvis at gennemføre et funktionsudbud af en innovativ badeværelsesløs-
ning til brug i opførelsen af et nyt plejecenter. 
 
I Danmark har den offentlige sektor kun i begrænset omfang arbejdet systematisk med at 
bruge offentlig-privat samarbejde til at fremme innovationen. Tilskyndelsen for de offentlige 
ledere er generelt svag, og nulfejlskultur og detailstyring kan hæmme lysten til at tænke nyt.  
 
Nulfejlskulturen og detailstyring kommer eksempelvis til udtryk, når offentlige ordregivere 
inkluderer krav om bestemte aktiviteter eller meget specifikke produktkrav i udbudsmaterialet 
for at sikre en bedre styring af den måde, opgaven bliver løst på. Kravene betyder, at de 
offentlige ordregivere reelt beskriver, hvordan den private leverandør skal løse opgaven – 
fremfor i højere grad at fokusere på det ønskede resultat. Dermed risikerer myndigheden at 
gå glip af en gevinst, fordi leverandøren måske vil kunne løse opgaven på en bedre eller 
billigere måde ved selv at tilrettelægge arbejdet.  
 
I Kolding Kommune har man indgået et offentlig-privat partnerskab, hvor en række private 
aktører skal opføre et plejehjem og drive det i 20 år. Kommunens hensigt er at udvikle nye 
løsninger på et helt centralt velfærdsområde. I stedet for et traditionelt udbud valgte kommu-
nen at specificere kravene til det nye plejecenter gennem 12 hverdagsfortællinger om Det 
gode ældreliv på plejecenter. Fortællingerne var blevet til i dialog med blandt andet beboere, 
pårørende og medarbejdere og dannede rammerne for kravene til plejecentrets indretning 
og funktionalitet. Herefter var det op til de private tilbudsgivere at komme med de innovative 
løsninger. Eksemplet viser, at det kan lade sig gøre at udvikle den offentlige sektor gennem 
nye former for samarbejde mellem det offentlige og det private. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at de offentlige myndigheder skaber gode rammer i 
deres udbud for, at private leverandører kan tænke nyt og finde på nye og bedre løsninger af 
de offentlige opgaver. Myndighederne kan med fordel erstatte aktivitets- eller produktkrav 
med funktionskrav, når det er muligt.  
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Indret den økonomiske styring, så den fremmer langsigtet planlægning og effektiv 
udnyttelse af udgiftsrammen // 

Et centralt element i den økonomiske styring af den offentlige sektor er budgetstyringen – 
herunder budgetloven, der skal sikre, at de offentlige myndigheder holder sig inden for deres 
budgetter. De senere år har der været stramme overordnede økonomiske rammer for den 
økonomiske styring, blandt andet som følge af krisen. Budgetstyringen er blevet understøttet 
af lovbestemte sanktioner, hvis kommuner eller regioner overskrider den fastlagte ramme for 
serviceudgifterne.  
 
Budgetloven gør, at de offentlige udgifter kan styres mere effektivt. Men loven indeholder 
også visse elementer, der kan svække tilskyndelsen til – og mulighederne for – at foretage 
investeringer, der på kort sigt kan betyde øgede udgifter, men som kan betale sig på bare 
lidt længere sigt.  
 
Den stramme økonomiske styring risikerer herudover at tilskynde myndighederne til unød-
vendigt brug af ressourcer af frygt for, at det fremtidige budget vil blive skåret ned, hvis ikke 
alle de tildelte midler forbruges her og nu – det der også kaldes for ”benzinafbrænding”. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at den økonomiske styring bliver indrettet, så offentli-
ge myndigheder kan planlægge langsigtet og får råderum til at investere og spare op. Det vil 
sikre, at udgiftsrammerne bliver udnyttet bedre. Eksempelvis anbefaler Produktivitetskom-
missionen, at kommuner, regioner og ministerier inden for budgetlovens rammer eksperi-
menterer med interne opsparings- og låneordninger, og at budgetloven indrettes, så der er 
mulighed for en vis overførsel af midler mellem årene. Lempelser af den nuværende budget-
lov forudsætter dog, at udgifterne holder sig inden for budgetlovens fireårige udgiftsramme, 
at lempelsen ikke svækker muligheden for at afstemme finanspolitikken efter konjunktursitu-
ationen, og at Danmark er kommet i en situation, hvor der er en betydelig sikkerhedsafstand 
til Finanspagtens grænser for det offentlige budgetunderskud.  

Indret afregningsordninger mellem myndigheder, så de understøtter samarbejde 
og tilskynder til en effektiv arbejdsdeling // 

Udover budgetloven og generel rammestyring indeholder den økonomiske styring af den 
offentlige sektor en lang række afregningsordninger mellem myndigheder. Eksempler er 
takstfinansiering i sundheds- og uddannelsessektoren og den kommunale medfinansiering i 
sundhedssektoren. Tanken bag takstfinansieringen er at tilskynde til et højt aktivitetsniveau.  
 
De gældende afregningsordninger kan undertiden hæmme samarbejdet mellem fx kommu-
ner og regioner, som har opgaver, der skal løses i fællesskab. Tendensen til flere ældre og 
kronisk syge blandt patienterne i sundhedsvæsenet skaber fx mange og vekslende behov for 
koordinerede tilbud på sygehusene, i den almene lægepraksis og i den kommunale sund-
heds- og ældrepleje.  
 
Under de gældende afregningsordninger er der risiko for, at den enkelte enhed har fokus på 
sit eget ressourceforbrug frem for de samlede ressourcer, der bliver brugt i forløbet. I de 
tilfælde understøtter arbejdsdelingen mellem de offentlige enheder i kommuner, regioner og 
stat ikke, at de offentlige ressourcer bliver udnyttet effektivt.  
 
Fokus på et højt aktivitetsniveau kan også tilskynde til at nedprioritere hensynet til kvalitet i 
opgaveløsningen, hvis afregningen ikke tager hensyn til kvaliteten i ydelsen. 
 
Produktivitetskommissionen anbefaler, at de interne afregningsordninger indrettes, så de 
understøtter samarbejde og tilskynder til en effektiv arbejdsdeling mellem offentlige enheder. 
Fx kunne man give regioner og kommuner mulighed for at indgå aftaler om egne regler for 
indbyrdes afregning, hvis den centralt fastlagte afregning ikke understøtter samarbejdet mel-
lem dem. 
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1.6 Hvor hurtigt virker forslagene? Og hvem skal gennemføre dem? 

Produktivitetskommissionen har fremlagt mange og meget forskelligartede anbefalinger. Det 
afspejler, at produktiviteten afhænger af et væld af forskellige faktorer. På tværs af anbefa-
lingerne tegner der sig det billede, at: 
 
• Nogle tiltag virker nu – andre først på længere sigt 
• Der må sættes ind over en bred front 
• Ikke alle forslag kan gennemføres ved lovgivning 

Nogle tiltag virker nu – andre først på længere sigt 

Mange af Produktivitetskommissionens forslag vil styrke produktiviteten forholdsvis hurtigt, 
når de først er gennemført. For den private sektor gælder det især følgende forslag: 
 
• Fjern regulering, der afskærmer hjemmemarkedet og begrænser konkurrencen 
• Styrk konkurrencelovgivningen, så den kommer på niveau med bedste praksis i EU 
• Begræns brugen af konkurrence-, kunde- og jobklausuler gennem skærpet lovgivning 
• Fjern overbeskatningen af aktiv erhvervsindkomst 
• Brug betaling til at reducere trængslen i trafikken 
 
For den offentlige sektor vil følgende forslag især kunne få forholdsvis hurtig effekt, når de 
vel at mærke er blevet gennemført: 
 
• Skab konkurrence om alle offentlige opgaver, der egner sig til det 
• Gør det attraktivt at byde på offentlige opgaver 
• Øg fokus på tydelig ledelse, motivation og trivsel 
• Indgå brede og fleksible offentlige overenskomster 
• Skab bedre sammenhæng mellem medarbejdernes kompetencer, præstationer og løn 
• Mål på og styr efter resultater for borgerne  
 
At en gennemførelse af ovennævnte forslag relativt hurtigt vil påvirke produktiviteten, bety-
der dog ikke nødvendigvis, at deres fulde virkning vil slå igennem inden for få år. Flere af 
tiltagene vil givetvis først få fuldt gennemslag efter en årrække. 
 
Andre af kommissionens forslag vil først få mærkbar indvirkning på produktiviteten i det lan-
ge løb. Det gælder først og fremmest anbefalingerne vedrørende uddannelse, da en højere 
kvalitet i uddannelserne først slår igennem på produktiviteten i takt med, at de nye årgange 
af færdiguddannede træder ind på arbejdsmarkedet. Til gengæld vurderer kommissionen, at 
en gennemførelse af anbefalingerne på uddannelsesområdet har potentiale til at løfte Dan-
marks produktivitet markant i det lange løb. 

Der må sættes ind over en bred front 

Produktivitetskommissionens analyser viser, at der ikke findes en enkel forklaring på det 
danske produktivitetsproblem. Derfor findes der heller ikke en enkel løsning. For at få den 
danske produktivitet tilbage på sporet, er der behov for en lang række initiativer.  
 
Nogle af de anbefalede tiltag har stor effekt inden for en enkelt branche, men vil i sig selv 
have mindre effekt på den samlede produktivitet. Det gælder eksempelvis kommissionens 
anbefaling i analyserapport 2 om at tillade større og tungere lastbiler på dele af vejnettet. 
Hvis anbefalingen følges, vil det mærkbart kunne øge produktiviteten i landtransporten. Da 
transport er et input i mange andre brancher, vil den samlede effekt være større end i land-
transport isoleret set. Tilsammen vil den slags tiltag kunne få en mærkbar effekt på den sam-
lede produktivitet, selvom det enkelte tiltag kun har beskeden virkning i forhold til samfunds-
økonomien. 
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I nogle tilfælde er det vigtigt at gennemføre flere af de anbefalede tiltag som en samlet pak-
ke. Hvis Produktivitetskommissionens anbefalinger til at mindske bureaukratiet i den offentli-
ge sektor skal have effekt, er det en god start at fjerne eller forenkle stive regler for arbejds-
processer, der begrænser medarbejdernes muligheder for at løse opgaven effektivt. Men 
skal problemet løses mere permanent, må styringen i den offentlige sektor i højere grad 
rettes mod de resultater, myndighederne skaber for borgerne, frem for at fokusere på krav til 
arbejdsprocesser. Og de offentlige ledere må have bedre forudsætninger for at bruge res-
sourcerne så effektivt som muligt, herunder mere fleksible og rammeprægede overenskom-
ster.  
 
Produktivitetskommissionen peger også på vigtige områder, hvor der er brug for mere viden. 
Det gælder eksempelvis på uddannelsesområdet, hvor kommissionen anbefaler, at først 
gymnasiereformen og efterfølgende – når erhvervsuddannelsesreformen er gennemført - 
ungdomsuddannelserne under ét evalueres med henblik på at vurdere, om der er brug for 
mere gennemgribende reformer.  Anbefalinger om nye evalueringer må ikke undervurderes 
og er lige så vigtige som de øvrige anbefalinger – hvis politikerne følger handlekraftigt op. 

Ikke alle tiltag kan gennemføres ved lovgivning 

Produktivitetskommissionen har haft fokus på at foreslå tiltag, der kan besluttes af politiker-
ne. Det er fx politikerne på Christiansborg, der skal blive enige om at gennemføre nye skat-
teregler, der fremmer dynamikken i erhvervslivet. Og det er dem, der fastlægger rammerne 
for den økonomiske styring i den offentlige sektor.  
 
Andre anbefalinger er mere målrettet politikere i kommunerne og regionerne. Det gælder fx 
anbefalingen om at skabe konkurrence om alle egnede offentlige opgaver og om at gøre det 
attraktivt at byde på offentlige opgaver. Det er nemlig ikke mindst lokalpolitikerne, der skal 
tage initiativ til at styrke samarbejdet med den private sektor. Og det er dem, der skal tilrette-
lægge de offentlige udbud sådan, at mange virksomheder får mulighed for at byde ind, og at 
der skabes rum for nytænkning af opgaveløsningerne.  
 
På andre områder er de danske politikere afhængige af politikere i andre lande, eksempelvis 
i forbindelse med at styrke mobiliteten på tværs af grænser. Det gælder især politikerne i EU.  
 
Mange af de forslag, der vedrører den offentlige sektor, kræver ikke blot politiske beslutnin-
ger, men også aktiv medvirken og opbakning fra andre aktører. Det er fx de offentlige tople-
dere, der i praksis skal sikre, at der bliver arbejdet med god og tydelig ledelse på de offentli-
ge arbejdspladser. Det er også de offentlige ledere, der skal fremme en proces, hvor private 
virksomheder, medarbejdere og brugere bliver inddraget i at udvikle og nytænke den offent-
lige opgaveløsning. Og arbejdet med at skabe mere fleksible og rammeprægede offentlige 
overenskomster involverer parterne på det offentlige arbejdsmarked. Dialog, involvering og 
samarbejde er således vigtige forudsætninger, hvis alle Produktivitetskommissionens anbe-
falinger vedrørende den offentlige sektor skal gennemføres i praksis. 

Hvor meget kan produktiviteten hæves? 

Det er ikke muligt at udarbejde præcise kvantitative skøn over effekten af de over 100 for-
skellige anbefalinger, Produktivitetskommissionen har fremlagt. De kvantitative virkninger vil 
afhænge af den præcise udformning af de forskellige tiltag, som politikerne vælger, og for 
mange af de foreslåede tiltag gælder, at der under alle omstændigheder er stor usikkerhed 
om størrelsen af effekterne. 
 
Det er dog muligt at sige noget om den realistiske størrelsesorden af den vækstacceleration, 
der maksimalt kan forventes som følge af produktivitetsfremmende tiltag. Som vist tidligere 
halede Danmark systematisk ind på det amerikanske produktivitetsniveau i en lang årrække 
frem til midten af 1990’erne, hvor vi nåede tæt på det amerikanske niveau. Produktivitets-
kommissionen vurderer, at det er muligt igen at nå op i nærheden af det amerikanske pro-
duktivitetsniveau, hvis den politiske vilje til at gennemføre reformer er til stede. 
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Hvis Danmark igen begynder at hale ind på det amerikanske produktivitetsniveau med en 
gennemsnitlig hastighed svarende nogenlunde til situationen før midten af 1990’erne, vil det 
betyde, at arbejdsproduktiviteten over det kommende tiår vil vokse med cirka ½ procent me-
re om året end ellers.1 Det er et ganske markant løft i produktivitetsvæksten og må betragtes 
som en ”overligger” for, hvor meget der realistisk kan opnås gennem en ambitiøs, produktivi-
tetsfremmende reformpolitik på mellemlangt sigt. 
 
En stigning i produktivitetsvæksten på ½ procent om året i de kommende år ville betyde, at 
det danske BNP i 2020 ville være ca. 60 milliarder kroner større end ellers. Det vil imidlertid 
stille store krav, hvis man gennem politiske tiltag hurtigt skal løfte produktivitetsvæksten med 
½ procentpoint om året. På den anden side vurderer Produktivitetskommissionen, at det 
politiske mål om at hæve det strukturelle BNP med 14 milliarder kroner gennem nye tiltag til 
fremme af produktiviteten i den private sektor er realistisk, hvis man følger kommissionens 
anbefalinger. På længere sigt kan der ventes en betydeligt større effekt af forslagene, ikke 
mindst hvis det lykkes at hæve kvaliteten i uddannelsessystemet. 
 
Tilsvarende vurderer kommissionen, at målsætningen om at frigøre ressourcer for 12 milliar-
der kroner frem mod 2020 gennem effektivitetsfremmende tiltag i den offentlige sektor også 
kan nås, hvis man følger kommissionens anbefalinger. Denne vurdering bygger blandt andet 
på den analyse af effektiviseringspotentialet i den kommunale service, som omtales i slut-
rapportens kapitel 5. 
 
Det må dog understreges, at effekterne af produktivitetsfremmende politiske initiativer typisk 
er meget svære at måle og kvantificere. Det gælder især i den offentlige sektor. Heraf følger, 
at det ikke er hensigtsmæssigt at disponere over forventede effektiviseringsgevinster, før der 
er klare indikationer på, at gevinsterne faktisk er høstet. 

Højere produktivitet forudsætter omstillingsvilje – men gevinsterne for samfundet 
er store 

Et samfund med høj produktivitetsvækst er et samfund i konstant forandring. Et samfund 
hvor nye virksomheder løbende kommer til, og andre virksomheder går ud af markedet, hvor 
teknologier og organisationsformer konstant udvikles, og hvor den enkelte lønmodtager er 
indstillet på undertiden at skifte job og hele tiden udvikle sine kompetencer. Hvis vi ønsker 
en høj vækst, kan vi ikke fastholde status quo.  
 
På en række punkter vil Produktivitetskommissionens forslag indebære betydelige ændrin-
ger i forhold til i dag. Det må derfor ventes, at de vil møde modstand blandt andet fra de 
særinteresser, som i dag nyder godt af fx at være afskærmet fra effektiv konkurrence. Men 
det er kommissionens vurdering, at det er nødvendigt med reformer på mange områder, hvis 
det skal lykkes at øge produktiviteten væsentligt. 
 
Til gengæld vil de langsigtede gevinster – i form af øget velstand og velfærd – være store. 
  

 
1 Dokumentationen for disse beregninger kan findes i Produktivitetskommissionens baggrundsnotat ”Vækstacceleration: Hvor er 

overliggeren?”, der er tilgængelig på Produktivitetskommissionens hjemmeside. 
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Konkurrence, dynamik og 
internationalisering 
 

 

ANBEFALINGER  // 
 
KONKURRENCELOVGIVNING 

For at øge Danmarks produktivitet gennem styrket konkurrence anbefaler Produktivi-
tetskommissionen, at:  

1. Den danske konkurrencelov bringes på niveau med bedste praksis blandt EU-
landene på de områder, hvor det ikke er tilfældet i dag.  

2. Der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde forslag til styrkede institutionelle 
rammer for konkurrence- og forbrugermyndighederne med henblik på at øge myn-
dighedernes gennemslagskraft og uafhængighed. 

ARBEJDSMARKEDSKLAUSULER 

For at øge Danmarks produktivitet gennem mere mobilitet på arbejdsmarkedet anbefa-
ler Produktivitetskommissionen, at:  

3. Lovgivningen om arbejdsmarkedsklausuler (fx konkurrence-, kunde- og jobklausu-
ler) skærpes, således at virksomhedernes mulighed for brug af sådanne klausuler 
begrænses væsentligt. 

INTERNATIONALISERING 

For at øge Danmarks produktivitet gennem internationalisering anbefaler Produktivitets-
kommissionen, at:  

4. Nationale produktstandarder så vidt muligt erstattes af internationale standarder. 

5. Der nedsættes et udvalg, der skal fremlægge forslag til en mere effektiv organise-
ring og koordinering af den samlede danske eksportfremmeindsats. 

6. Den branchespecifikke erhvervsregulering gennemgås systematisk for at vurdere, 
om den unødigt hæmmer produktiviteten og unødigt afviger fra den regulering, der 
eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere. I den forbindelse anbefales bl.a., at 
ejerskabsrestriktioner i videst muligt omfang fjernes. 

7. Danmark i EU-regi arbejder for, at importkvoter og toldsatser på import fra ikke-EU-
lande fjernes.  

8. Danmark i EU-regi arbejder for, at servicedirektivet implementeres bedre på tværs 
af EU. 
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REGULERING 

For at øge Danmarks produktivitet gennem bedre regulering anbefaler Produktivitets-
kommissionen, at:  

9. Den branchespecifikke erhvervsregulering gennemgås systematisk for at vurdere, 
om den unødigt hæmmer produktiviteten og unødigt afviger fra den regulering, der 
eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere. I den forbindelse anbefales bl.a., at: 

• Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væ-
sentligt, herunder at:  

♦ Der gives generel tilladelse til at etablere væsentligt større butikker i Dan-
mark.  

♦ Reglerne omkring placering af butikker lempes væsentligt. 

♦ Der sikres effektive og ubureaukratiske kvikskranker, hvor potentielle inve-
storer i detailbranchen – herunder udenlandske aktører – kan få al relevant 
vejledning og information om regulering mv.  

♦ Kommunerne forpligtiges til at inddrage konkurrencemæssige hensyn i for-
bindelse med planlægningen af detailhandel. 

♦ Det undersøges, om der i forbindelse med en lempelse af planloven kan fo-
retages et samtidigt internationalt udbud af et antal områder til etablering af 
hypermarkeder, baseret på frivillig deltagelse af interesserede kommuner. 

• Apotekerloven liberaliseres, så der indføres fri etableringsret, krav om farma-
ceutejerskab ophæves, og der gives mulighed for udnyttelse af eksisterende bu-
tikker (tilladelse til butik-i-butik løsninger). 

• Reguleringen af netværksservicebrancherne ændres for at sikre en mere effek-
tiv konkurrence. I den forbindelse anbefales, at 

♦ Togdriften på flere regionale og intercity-jernbanelinjer sendes i udbud. 

♦ Der sikres fuld gennemsigtighed om omkostningerne ved togdrift på de for-
skellige dele af banenettet, og der sikres ensartede vilkår for adgang til nøg-
lefaciliteter som billetsystemer, stationer mv., så alle potentielle konkurrenter 
i togdriften ligestilles. 

♦ Kontrakter ved udbud af busdrift udformes, så busselskaberne tilskyndes til 
at levere høj kvalitet og sikre, at formålet med den kollektive forsyning opfyl-
des. Det kan fx indebære øget anvendelse af ”nettokontrakter”, hvor bussel-
skaberne får lov til at beholde merindtægterne ved større passagertal, og 
kontrakter hvor selskaberne i større grad får lov til at tilrettelægge kørepla-
nerne. 

♦ Antalsrestriktioner for taxilicenser og geografiske begrænsninger for taxi-
kørslen fjernes. Endvidere indføres effektiviseringskrav i reguleringen af pri-
serne i taxibranchen. 

♦ For at sikre lige konkurrencevilkår for alle aktører på postmarkedet undersø-
ges muligheden for at henlægge administrationen af adresseoplysninger til 
et uafhængigt selskab. 
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♦ Reguleringen af telekommunikationssektoren udformes, så hensynet til lave 
priser på engrosmarkedet og effektiv konkurrence får tilstrækkelig vægt 
overfor hensynet til at sikre tilskyndelsen til investering i ny infrastruktur. 

• Regulering, der bl.a. forhindrer udnyttelse af stordriftsfordele inden for land-
transport og transportrelaterede aktiviteter, lempes under hensyntagen til ar-
bejdsmiljø og sikkerhed. Det indebærer, at 

♦ Grænserne for lastbilers totalvægt og akseltryk forøges. Forsøget med mo-
dulvogntog udvides og gøres permanent. Staten investerer de fornødne res-
sourcer i at opgradere vejnettet. 

♦ De danske krav vedrørende konstruktion af fx højlagre bringes i overens-
stemmelse med vores nabolandes. 

♦ Regler til registrering og håndtering af farligt gods i godsterminaler og havne 
harmoniseres med reguleringen af transport af farligt gods. 

• Behandlingen af byggesager strømlines, og lovgivningen for autorisationer på 
el-, vvs- og kloakområdet moderniseres. Det indebærer, at 

♦ Ansøgning om byggetilladelse skal foregå efter et kvikskrankeprincip, så 
virksomhederne kun skal henvende sig ét sted i kommunen for at indhente 
alle fornødne tilladelser.  

♦ Der indføres et ”indre marked” for dansk byggeri: Hvis en bestemt type byg-
geri er blevet godkendt til opførelse i én kommune, så er den automatisk 
godkendt til opførelse i en anden kommune, forudsat den ikke strider mod de 
relevante lokalplaner og deklarationer. 

♦ Der indføres en maksimalgrænse for, hvor lang tid kommunerne må bruge 
på at behandle en byggesag. Grænsen sættes lavere for ukompliceret byg-
geri, fx parcelhuse, og højere for kompliceret byggeri, fx erhvervsbyggeri. 

♦ Der åbnes for, at Fødevarestyrelsens og Beredskabsstyrelsens godkendel-
ser af byggeplaner kan gives på forhånd på baggrund af plantegninger. 

♦ Fleksibiliteten for autorisationer på el, vvs- og kloakområdet øges, så der 
åbnes op for delautorisationer til mere snævre og rutineprægede opgaver. I 
tilknytning hertil anbefales udvikling af modulopbyggede håndværkeruddan-
nelser med henblik på at opbløde stive faggrænser. 
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Infrastruktur 
 

 

ANBEFALINGER // 
 
TRANSPORTINFRASTRUKTUR 

For at øge Danmarks produktivitet gennem en hensigtsmæssig udbygning og anvendel-
se af transportinfrastrukturen anbefaler Produktivitetskommissionen, at:  

10. Der udarbejdes samfundsøkonomiske analyser på alle infrastrukturprojekter under 
hensyn til, at omkostningerne ved at udføre analyserne står i rimeligt forhold til pro-
jektets størrelse. 

11. Der sker en fortsat udvikling af metoden til samfundsøkonomisk projektvurdering. 
Det indebærer bl.a., at der fortsat arbejdes for bedre opgørelser af omkostningerne 
ved trængsel og inklusion af dynamiske effekter. 

12. Tilbageløb fra ubrugte reserver ikke per automatik går til nye infrastrukturprojekter. 
I de tilfælde, hvor de gør, skal det ske ud fra en samfundsøkonomisk prioritering. 

13. Investeringer prioriteres efter samfundsøkonomisk afkast. Det betyder en priorite-
ring af 

• Investeringer i områder med trængsel og i korridorer med meget trafik. 

• Investeringer, der øger sammenhængen i og mellem områder med stor koncen-
tration af økonomisk aktivitet. 

• Investeringer i intelligente trafiksystemer (ITS), kørsel i nødspor, rampedose-
ring, etc. 

• Investeringer i udvidelser af jernbaner og veje med lave anlægsomkostninger. 

14. Politikerne, når de forelægges samfundsøkonomiske analyser af projekter med lavt 
samfundsøkonomisk afkast, får anvist alternativer med højere afkast, som opfylder 
omtrent samme formål. Eksempelvis kan afkastet ved en højklasset busløsning og 
en letbane angives i samme beslutningsgrundlag.  

15. Samfundsøkonomiske konsekvenser af at udelade delelementer af et større projekt 
så vidt muligt belyses. 

16. Der etableres en statslig pulje, som medfinansierer kommuners arbejde med 
trængselsreducerende tiltag, fx optimering af signalanlæg i lyskryds. 

17. Der udarbejdes en sammenhængende strategi for prioritering af de offentlige inve-
steringer i internationale forbindelser inklusive terminaler og den tilhørende bag-
landsinfrastruktur. 

18. Der laves forsøg med km-baseret roadpricing. 

19. Der indføres brugerbetaling i myldretiden for at køre over større broer og tunneler i 
perioder med trængsel.  



43
 

20. Priserne sænkes på Storebælts- og Øresundsforbindelsen i perioder uden træng-
sel.  

21. Staten tilskynder til, at priserne i den kollektive transport i større udstrækning diffe-
rentieres i forhold til efterspørgslen. 

DIGITAL INFRASTRUKTUR 

For at styrke Danmarks produktivitet gennem en hensigtsmæssig udbygning og anven-
delse af den digitale infrastruktur anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

22. Udbygningen af den digitale infrastruktur fortsat baseres på principperne om tekno-
logineutralitet og markedsbaseret udbygning. 

23. Staten i samarbejde med kommunerne definerer krav om samgravning, og den di-
gitale infrastruktur i højere grad indtænkes i planlægningsfasen ved etablering af 
nye bolig- og erhvervsområder, eksempelvis ved nedgravning af tomrør. 

24. Den kommende analyse af konkurrencesituationen på bredbåndsmarkedet og mu-
lighederne for at forbedre denne bliver så bred som muligt og bl.a. adresserer, 
hvorvidt funktionel separation vil understøtte højere produktivitet gennem forbedret 
konkurrence. 

ENERGI 

For at styrke produktiviteten gennem energi- og klimapolitikken anbefaler Produktivitets-
kommissionen, at: 

25. Energi- og klimapolitikken indrettes, så den fremmer omkostningseffektivitet både i 
energidistributionen og i selve energiproduktionen, herunder i forhold til indpasnin-
gen af mere vedvarende energi. Elementer i en mere omkostningseffektiv energi- 
og klimapolitik kan bl.a. være, at 

• Der opstilles flere vindmøller på land og i mindre omfang anvendes andre mere 
omkostningsfulde vedvarende teknologier som fx biogas, solcelleanlæg og hav-
vindmøller. 

• Kommende udbud af havvindmølleparker tilrettelægges, så der ikke stilles unø-
digt restriktive krav til tidshorisonten og finansielle garantier, og at mølleparker-
nes størrelse og beliggenhed understøtter lave omkostninger.  

• Reguleringen af el-netselskaberne ændres, så selskaberne får de rette incita-
menter til at gennemføre optimale investeringer, der effektiviserer driften. 

Produktivitetskommissionen anbefaler herudover, at undersøge: 

26. Om Danmark med fordel kan indgå på det svensk-norske marked for grønne certi-
fikater eller på anden vis sikre teknologineutralitet i forhold til støtte af vedvarende 
energi.  

27. Fordele og ulemper ved at fastholde en vis energiproduktion baseret på gas over 
en længere periode. 

28. Om den nuværende PSO-støtteordning med fordel kan omlægges, så finansierin-
gen ikke påhviler forbrug af vedvarende energi, og så støtten indgår på de årlige fi-
nanslove på linje med andre offentlige udgifter og indtægter. 
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Uddannelse og innovation
 

 

ANBEFALINGER// 

TVÆRGÅENDE I UDDANNELSESSYSTEMET: 

29. Kommissionen anbefaler, at de resultater, uddannelsesinstitutionerne leverer, sy-
stematisk offentliggøres på en sammenlignelig måde, så det bliver let for borgerne 
at vurdere, hvor kvaliteten er høj. Vigtige resultater i folkeskolen og i gymnasiet er 
resultater i nationale tests, prøvekarakterer og progression i uddannelsessystemet. 
På erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser er vigtige resultater 
beskæftigelse og indkomst efter endt uddannelse. 

30. Kommissionen anbefaler, at styringen af uddannelsesinstitutionerne i højere grad 
sigter mod at sikre høj kvalitet målt på bl.a. elevernes præstationer og på stude-
rendes indkomst efter endt uddannelse.  

31. Kommissionen anbefaler, at reformer af uddannelsessystemet fremover sigter mod 
at hæve elevers og studerendes faglige niveau, og at der fokuseres på de kompe-
tencer, der er anvendelige på arbejdsmarkedet. 

32. Kommissionen anbefaler, at uddannelsespolitikken i højere grad baserer sig på 
konkret viden, herunder på kvantitative forskningsresultater. På områder, hvor der 
ikke foreligger entydig evidensbaseret viden om, hvad der sikrer læring i undervis-
ningen, anbefaler Kommissionen, at forskningsindsatsen opprioriteres.  

33. Kommissionen anbefaler, at systematisk dataindsamling og kvantitativ evaluering 
tænkes ind i reformer af uddannelsessystemet, så erfaringerne fremover kan bru-
ges til at forbedre undervisnings- og uddannelsestilbuddene. 

FOLKESKOLEN OG DAGTILBUD: 

34. Kommissionen ser positivt på den nye folkeskolereform, men anbefaler, at den 
evalueres grundigt og så hurtigt, som erfaringsindsamling gør det muligt. 

35. Kommissionen anbefaler, at det undersøges, hvordan indsatsen i dagtilbuddene for 
at stimulere børns læring kan intensiveres. Der kan fx være behov for at opstille 
klarere målsætninger for, hvad børn skal kunne, når de når skolealderen, og at må-
le institutionerne på, hvorvidt de målsætninger nås. 

36. Tankerne bag den nye læreruddannelse er gode, men Kommissionen anbefaler, at 
reformen af uddannelsen gøres mere vidtgående, og at implementeringen skærpes 
betydeligt. Det gælder særligt med hensyn til at: 

• Håndhæve adgangskravet på uddannelsen, så karaktergennemsnittet for langt 
størstedelen af de optagne overstiger 7. Det kan ske ved at sætte en lav græn-
se for, hvor stort kvote 2-optaget må være i forhold til det samlede optag. 

• Hæve karakterkravene for at komme ind på undervisningsfag. 

• Hæve studieintensiteten, så læreruddannelsen svarer til et fuldtidsstudium. 

 



45
 

• Basere undervisningen på solid evidens for, hvilke pædagogiske metoder der 
sikrer, at eleverne i folkeskolen lærer mest muligt. 

• At undersøge om de kompetencemål, lærerstuderende skal opnå gennem ud-
dannelsen, er tilstrækkelige. 

• At undersøge om det nuværende system med de mange små lærerseminarer er 
hensigtsmæssigt. 

37. Kommissionen anbefaler at åbne mere op for alternative læreruddannelser. Herun-
der kan det overvejes at give universiteterne lov til at tilbyde en kandidatuddannel-
se som folkeskolelærer, der giver undervisningskompetence i de fag, studerende 
har læst på deres bacheloruddannelse.  

38. Kommissionen anbefaler, at skolerne øger fokus på elevernes faglige resultater, 
herunder de nationale tests, eksamenskarakterer og progression i uddannelsessy-
stemet efter folkeskolens afgangseksamen. Konkret anbefaler Kommissionen, at 
resultaterne offentliggøres i en årlig rapport på skolernes hjemmeside, hvor resulta-
terne kan sammenlignes med andre skolers og med udviklingen over tid. 

39. Kommissionen anbefaler, at skoleledere og lærere i højere grad belønnes for at bi-
drage til gode resultater. 

40. Kommissionen anbefaler, at den enkelte lærers præstationer evalueres systema-
tisk med udgangspunkt i elevernes resultater, og at der arbejdes mere målrettet 
med at hæve lærernes kompetenceniveau gennem efteruddannelse på områder, 
hvor der er konkrete behov.  

41. Kommissionen anbefaler, at der fremskaffes mere systematisk viden om, hvordan 
it kan forbedre indlæringen i folkeskolen. Her kan man bl.a. inddrage erfaringer fra 
pionérskoler i fx USA. 

UNGDOMSUDDANNELSER 

42. Kommissionen anbefaler, at der foretages et gennemgribende eftersyn af ung-
domsuddannelserne for at vurdere, hvordan man i fremtiden sikrer, at udbuddet og 
indholdet af uddannelserne stemmer overens med de kompetencer, der efterspør-
ges på arbejdsmarkedet og med de faglige krav, der stilles på de videregående 
uddannelser. Kommissionen anbefaler at fokusere på: 

• Om optaget på det almene gymnasium er blevet for stort i forhold til optaget på 
erhvervsuddannelserne og på de erhvervsgymnasiale uddannelser. 

• Om det vil være mere hensigtsmæssigt at have de forskellige ungdomsuddan-
nelser integreret på samme institution, eller om en anden styringsform end 
selvejende institutioner kan bidrage til bedre koordinering mellem uddannelses-
institutionerne. 

• At evaluere gymnasiereformen systematisk for at fastslå hvad konsekvensen 
har været for studenternes faglige niveau. Det kan fx ske ved at undersøge, om 
reformstudenter klarer sig anderledes end andre, når de har deltaget i samme 
eksamen på en videregående uddannelse. Frafald på uddannelserne og løn ef-
ter endt uddannelse kan også sammenlignes.   

• Om det faglige niveau på de gymnasiale uddannelser bør være højere.  

• Hvordan gymnasiet indrettes på en måde, så der skabes en bedre sammen-
hæng til de videregående uddannelser. Herunder hvordan flere opnår et ad-
gangsgivende niveau i matematik og de naturvidenskabelige fag.  
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• Hvordan det undgås, at unge tager flere ungdomsuddannelser. 

• Hvordan det sikres, at unge får en ungdomsuddannelse, mens de stadig er 
teenagere. Herunder kan det være nyttigt at præcisere målsætningen om, at 95 
pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, med at det skal 
ske, inden de fylder 21. 

• Om det vil være hensigtsmæssigt at gentænke styrings- og finansieringsmodel-
lerne for ungdomsuddannelserne. 

43. Kommissionen anbefaler, at et eftersyn af ungdomsuddannelsesområdet ikke med-
fører, at arbejdet med en reform af erhvervsuddannelserne forsinkes. 

STUDERENDE OG UDDANNELSESSØGENDE 

44. Kommissionen anbefaler, at uddannelsessøgende får et bedre grundlag at træffe 
deres valg af uddannelse på. Det kan ske ved at offentliggøre sammenlignelige 
nøgletal, der beskriver uddannelsernes kvalitet og relevans på arbejdsmarkedet. 
Især er tal for arbejdsløshed, beskæftigelsesområde og løn efter endt uddannelse 
vigtige. Nøgletallene bør offentliggøres på de enkelte uddannelsesinstitutioners 
hjemmeside og centralt i fx uddannelsesguiden og på optagelse.dk. De kan endvi-
dere anvendes i ungdomsuddannelsernes studievejledning, og studiesøgende kan 
med fordel blive præsenteret for nøgletallene for den uddannelse, de søger, gen-
nem ansøgningsproceduren. 

45. Kommissionen anbefaler, at studiesøgende gives væsentligt stærkere økonomiske 
tilskyndelser til at vælge uddannelser med gode muligheder for beskæftigelse og 
høj løn. Det kan fx ske ved at omlægge en del af SU’en til statsgaranterede studie-
lån, ved at give lavere SU til studier med høj og vedvarende arbejdsløshed, eller 
ved at indføre en vis brugerbetaling på uddannelserne. 

46. Kommissionen anbefaler, at en mere direkte styring af optag på uddannelser, hvor-
fra dimittenderne systematisk klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet, overvejes. 

STYRING OG FINANISERING AF VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 

47. Kommissionen anbefaler, at uddannelsespolitikken fokuserer på målsætninger for 
uddannelsernes kvalitet og for deres anvendelighed på arbejdsmarkedet. 

48. Kommissionen anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne gives væsentligt stærkere 
tilskyndelser til at levere uddannelser, der indebærer høj studieintensitet og sikrer 
dimittenderne gode indtjeningsmuligheder. Det vil kræve en radikal gentænkning af 
styrings- og finansieringsmodellerne for de videregående uddannelser. Her er vig-
tige målsætninger, at: 

• Finansieringssystemet indrettes, så uddannelsesinstitutionerne får klare tilskyn-
delser til at udbyde uddannelser, der giver dimittenderne høj beskæftigelse og 
løn. 

• Det sikres, at omfanget af undervisning og hjemmearbejde på alle fuldtidsstudi-
er (60 ECTS/semester) indebærer, at de studerende studerer i et omfang, der 
svarer til minimum 37 timer om ugen. 

• Økonomiske tilskyndelser til hurtig færdiggørelse primært lægges på de stude-
rende. Færdiggørelsesbonussen i taxametersystemet og i studietidsmodellen 
afskaffes, da de giver institutionerne uhensigtsmæssige tilskyndelser til at sæn-
ke det faglige niveau. 
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• Styringen af uddannelsesinstitutionerne sikrer, at nye uddannelser kun oprettes, 
fordi der er et reelt behov på arbejdsmarkedet og ikke som en konsekvens af 
forskelle på taxametersatser. 

49. For at mindske bureaukrati og holde fokus på resultater anbefaler Kommissionen, 
at der løbende foretages kvalitetsvurdering og evaluering af uddannelser på bag-
grund af kvantitative nøgletal, herunder dimittendernes indkomst og beskæftigel-
sessituation. 

50. Kommissionen anbefaler, at det undersøges, om antallet af forskellige uddannel-
sesretninger med fordel kan beskæres. Undersøgelsen kan bl.a. se på, hvad de 
mange uddannelser betyder for gennemsigtigheden, kvaliteten og omkostningerne 
i det danske uddannelsessystem, samt for dimittendernes indkomst på arbejds-
markedet. 

DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSERS OPBYGNING   

51. Kommissionen anbefaler en undersøgelse af, om opbygningen af de videregående 
uddannelser sikrer dimittenderne uddannelser med optimal længde og indhold i 
forhold til det arbejdsmarked, de skal ud på. Det kan bl.a. overvejes: 

• Om det vil være hensigtsmæssigt, hvis flere universitetsstuderende afsluttede 
deres uddannelse med en bachelorgrad. 

• Om der med fordel kan indføres alternativer til de nuværende toårige kandidat-
uddannelser i form af kortere, mindre teoretisk orienterede overbygningsuddan-
nelser. 

• Om der bør gives mulighed for at læse kandidatuddannelser på deltid på sam-
me vilkår, hvad angår egenbetaling og offentlig finansiering, som på fuldtidsud-
dannelser.  

• Om der er behov for en målrettet indsats for at undgå, at studerende overud-
danner sig. Mulige tiltag inkluderer en ændring af uddannelsesinstitutionernes 
tilskyndelser til at holde studerende i uddannelse, brugerbetaling på overbyg-
ningsuddannelser og dimensionering af antallet af pladser på overbygningsud-
dannelserne. 

SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITETER OG ERHVERVSLIV 

52. Kommissionen anbefaler, at resultaterne af universiteternes arbejde med viden- og 
teknologioverførsel måles primært på omfanget af deres samarbejde med virksom-
hederne om forsknings- og udviklingsaktiviteter, mens antallet af patenter, licensaf-
taler og spin-off virksomheder tillægges mindre betydning. 

53. Kommissionen anbefaler, at lovgivningen om universiteternes videnoverførsel æn-
dres væsentligt med henblik på at forenkle og smidiggøre de juridiske rammer. I 
den forbindelse anbefales det, at: 

• Undersøge om man indenfor EU-rettens rammer kan erstatte retningsliniernes 
uhåndterlige krav om salg ’på markedsvilkår’ med en mere operationel regel 
om, at priserne på universiteternes forskningsresultater og forskerydelser til 
virksomhederne skal fastsættes ud fra universiteternes marginale omkostninger 
ved ydelserne, evt. baseret på standardtakster eller andre skabelonagtige reg-
ler. 
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• Lægge op til brug af enklere samarbejdsmodeller, herunder fx en model hvor 
universiteterne mod et engangsbeløb ved opstart af fælles projekter fraskriver 
sig alle rettigheder til efterfølgende kommercialisering af eventuelle opfindelser, 
der måtte udspringe af samarbejdet med virksomhederne, uden at universite-
terne derved afskæres fra fortsat forskning inden for det pågældende område. 

54. Kommissionen anbefaler, at den netop vedtagne evaluering af indsatsen for viden-
samarbejder følges hurtigt op af et udvalgsarbejde, der efter de ovennævnte prin-
cipper kan fremlægge konkrete forslag til ændringer i de dele af den nationale lov-
givning og de deraf afledte regelsæt, som skønnes at hæmme videnoverførslen fra 
universiteterne. Udvalget kan blandt andet vurdere: 

• Hvordan reglerne for prisfastsættelse af universiteternes forskningsresultater og 
forskerydelser kan forenkles, og hvor stort et spillerum der kan gives for gratis 
overdragelse af forskningsresultater. 

• Om der kan være en fordel ved at supplere de lokale tech-trans-enheder med 
en national enhed, der kan yde juridisk og anden relevant faglig bistand til de 
lokale enheder og hjælpe med at løfte projekter ud af universiteterne, når de er 
modnet til et vist stadie. 

INNOVATIONSOMRÅDET 

55. Kommissionen anbefaler, at indsatsen for at måle effekterne af ordningerne i inno-
vationssystemet opprioriteres væsentligt. Opstilling af systematiske effektkæder 
bruges som værktøj til at evaluere og sikre logisk sammenhæng i ordningerne. Ef-
fektmålingerne bruges aktivt og kritisk til at vurdere, om virkemidler skal stoppes, 
revideres eller videreføres og eventuelt udvides. 

56. Kommissionen anbefaler, at for at mindske risikoen for støttespild nedsættes til-
skudsprocenten i en støtteordning, hvis ordningen til stadighed har væsentligt flere 
kvalificerede ansøgere, end der er midler til at støtte. Alternativt kan den samlede 
udgiftsramme for de særligt populære ordninger udvides, hvis effektmålinger viser, 
at de har en stor produktivitetsfremmende effekt. 

57. Kommissionen anbefaler, at de igangværende bestræbelser på at fokusere innova-
tionssystemet på færre, større ordninger videreføres, bl.a. med henblik på at undgå 
unødigt overlap mellem konkurrerende ordninger i statsligt og regionalt og kommu-
nalt regi. 

58. Kommissionen anbefaler, at der skabes bedre symmetri i skattesystemet og der-
med bedre vilkår for investering i innovation ved at fjerne den såkaldte 60-procents 
regel for begrænsning af selskabers ret til fradrag for underskud.  

59. Kommissionen anbefaler, at vækstfondens mulighed for at tilbyde de såkaldte 
Vækstlån til mindre virksomheder videreføres efter udløbet af den nuværende ord-
ning i 2015, hvis situationen på kapitalmarkederne til den tid fortsat gør det vanske-
ligt for mindre virksomheder med vækstpotentiale at skaffe finansiering. 
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De offentlige udgifter og 
økonomisk vækst 
 

 

 
    

ANBEFALINGER // 

For at understøtte Danmarks produktivitet via udgiftspolitikken anbefaler Produktivitets-
kommissionen, at: 

60. De offentlige udgifter prioriteres med blik for, hvordan de påvirker produktiviteten. 
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Skat 
 

 

ANBEFALINGER // 

SKATTESTRUKTUR 

For at øge Danmarks produktivitet gennem en mere hensigtsmæssig skattestruktur an-
befaler Produktivitetskommissionen, at: 

61. De løbende skatter på fast ejendom gradvis øges for at lette skatterne på ind-
komst. Det kan fx ske ved, at  

• Nominalprincippet for ejendomsværdiskatten ophæves. 

• Ejendomsværdiskatten gradvis hæves til det niveau, der neutraliserer skattefor-
delen ved rentefradraget. 

62. Grundskylden bevares og om muligt tillægges større vægt i den samlede beskat-
ning. Konkret anbefales det, at  

• Der sikres en øget præcision i ejendoms- og grundvurderingerne. 

• Der sikres en tættere kobling mellem de udskrevne skatter på jord og fast ejen-
dom og de aktuelle grund- og ejendomsværdier.  

• Der sikres en hurtig løbende tilpasning af de afgiftspligtige grund- og ejendoms-
vurderinger til de aktuelle markedspriser. Regler om loft over den årlige stigning 
i ejendomsskatterne kan erstattes af adgang for skatteyderne til at få indefros-
set en del af skattebetalingen med et realistisk rentetillæg. 

ERHVERVSBESKATNING 

For at øge Danmarks produktivitet gennem mere hensigtsmæssige regler for erhvervs-
beskatning anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

63. Det fortsat sikres, at den effektive selskabsbeskatning i Danmark ikke er højere 
end i vores nabolande. 

64. Der skabes bedre symmetri i erhvervsbeskatningen og dermed bedre vilkår for in-
vestering i innovation ved at fjerne den såkaldte 60 pct.-regel for begrænsning af 
selskabers ret til fradrag for underskud. 

65. Der nedsættes et sagkyndigt udvalg, som skal udrede, hvordan der kan skabes et 
mere neutralt og symmetrisk regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og kapi-
talafkast, så kapitalen ledes derhen, hvor det samfundsøkonomiske investeringsaf-
kast er størst. Udvalget kan bl.a. vurdere 

• Om der med fordel kan indføres et fradrag for en normalforrentning af selska-
bers egenkapital, og hvordan beregningen og administrationen af et sådant fra-
drag i givet fald kan gennemføres. 

• Hvordan beskatningen af selskabsindkomst kan integreres med beskatningen 
af personers aktieindkomst på en måde, der hverken indebærer overbeskatning 
eller underbeskatning af indkomst optjent i selskaber i forhold til anden ind-
komst. 
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• Hvordan beskatningen af personligt ejede virksomheder kan indrettes, så der så 
vidt muligt sikres skattemæssig ligestilling mellem lønmodtagere og selvstændi-
ge og mellem personligt ejede virksomheder og selskaber. 

• Om der med fordel kan indføres en separat proportional beskatning af perso-
ners kapitalindkomst med en relativt lav sats, og hvordan eventuelle uønskede 
fordelingsvirkninger af et sådant system kan imødegås.  

• Om der kan være behov for at mindske eller fjerne kildebeskatningen af uden-
landske institutionelle porteføljeinvestorer. 

ARBEJDSINDKOMSTBESKATNING 

For at øge Danmarks produktivitet gennem mere hensigtsmæssige regler for arbejds-
beskatning anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

66. De senere års bestræbelser for at nedbringe marginalskatterne og antallet af tops-
katteydere fortsættes, hvis det nødvendige finanspolitiske råderum kan tilvejebrin-
ges. Behovet for personskattelettelser må dog løbende afvejes overfor det behov 
for lettelser i selskabsbeskatningen, som den internationale skattekonkurrence 
måtte medføre. 

Kommissionen peger samtidigt på, at eventuelle uønskede fordelingsvirkninger af lavere 
topskat vil kunne imødegås gennem en skærpelse af ejendomsbeskatningen, fx gen-
nem en ophævelse af fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. 
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Styring, ledelse og motivation i 
den offentlige sektor 
 

 

ANBEFALINGER // 
 
AFBUREAUKRATISERING OG EN MERE FLEKSIBEL OPGAVELØSNING 

For at øge Danmarks produktivitet gennem afbureaukratisering og en mere fleksibel 
opgaveløsning i den offentlige sektor anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

67. Udfordringsretten udvides til at omfatte alle offentlige institutioner, inklusive de 
statslige. Alle offentlige institutioner får hermed ret til med regelmæssige mellem-
rum at søge om fritagelse fra regelsæt, dokumentations- og proceskrav og speci-
fikke lovbestemmelser, som de finder unødigt snærende. 

68. Alle regeludstedende instanser og politikere i både stat, region og kommune for-
pligtes til løbende at afskaffe overflødige regler eller omskrive regler, som er unø-
digt snærende. Konkret anbefales det, at 

• Arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling bliver systematiseret, og at 
alle de regeludstedende instanser og politikere i både stat, region og kommune 
bliver forpligtet til løbende at tage stilling til, om nogle af de eksisterende regler 
kan undværes eller bør omskrives. 

• Alle regeludstedende instanser forpligtes til at bruge erfaringer fra udfordrings-
retten og frikommuneforsøgene til at afskaffe overflødige regler eller omskrive 
regler, som er unødigt snærende. Det forudsætter, at arbejdet med evaluering 
af erfaringerne opprioriteres, og at ansvaret for evalueringen ikke kun hviler på 
den enkelte kommune. 

69. Det vurderes, om lovgivningen på visse områder med fordel kan skrives om fra 
grunden med sigte på en fundamental forenkling. 

70. Parterne på det offentlige arbejdsmarked indgår mere rammeprægede overens-
komster, der giver mulighed for større fleksibilitet i løsningen af de offentlige ser-
viceopgaver. Konkret anbefales det, at 

• Parterne på det offentlige arbejdsmarked indgår bredere overenskomster for 
større grupper af ansatte, så der skabes mulighed for en mere fleksibel opgave-
tilrettelæggelse på tværs af fagområder. 

• Kompetencen til at indgå lokale aftaler om bedre udnyttelse af arbejdstiden de-
centraliseres, så lederne, medarbejderne og de lokale tillidsrepræsentanter får 
bedre muligheder for at indgå sådanne aftaler. 
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FOKUS PÅ RESULTATER FOR BORGERNE 

For at øge Danmarks produktivitet gennem mere fokus på resultater for borgerne, anbe-
faler Produktivitetskommissionen, at: 

71. Arbejdet med at indsamle og offentliggøre sammenlignelige data for ressourcean-
vendelse, produktion og resultater i offentlige institutioner opprioriteres væsentligt. 

72. En eller flere uvildige instanser gennemfører og offentliggør systematiske bench-
marking analyser af produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen i sammenligneli-
ge offentlige enheder. For at opnå så høj kvalitet som muligt, er det vigtigt, at 

• Den kommunale konteringspraksis harmoniseres, så de bogførte udgifter på de 
forskellige serviceområder bliver fuldt sammenlignelige. 

• Der indsamles gode indikatorer for effekterne for borgerne af den offentlige ser-
vice – hvor disse effekter er specielt svære at måle, indsamles gode indikatorer 
for de offentlige enheders produktion, så vidt muligt justeret for kvalitet. 

• Der indsamles gode eksempler på innovation og effektivisering i de enheder, 
der ser ud til at klare sig bedst. 

73. Offentlige ledere på alle niveauer holdes ansvarlige for deres resultater med re-
gelmæssige mellemrum. 

74. Resultatkontrakter og lignende aftaler ved udløb følges systematisk op ud fra for-
udbestemte kriterier for at vurdere, om de opstillede mål er blevet opfyldt. 

75. Resultatkontrakter og resultataftaler indeholder få og tydelige mål relateret til ker-
neopgaven. Konkret anbefales det, at resultatkontrakterne og resultataftalerne bli-
ver formuleret, så de 

• Tager højde for opgavens karakter og indeholder få og tydelige mål relateret til 
kerneopgaven og effekter for borgerne. 

• I højere grad bygger bro mellem overordnede mål og operationelle drifts- og ud-
viklingsaktiviteter, så kontrakterne opleves som nyttige styringsredskaber af så-
vel de offentlige ledere som deres politiske opdragsgivere. 

76. Det overvejes i enhver konkret situation, om kontraktstyring er hensigtsmæssig, el-
ler om styring efter resultater kan tilrettelægges på en enklere og mindre ressour-
cekrævende måde. 

77. Der indsamles viden om effekterne af kontraktstyring i kommunerne og regionerne. 

ØKONOMISK STYRING, DER FREMMER EFFEKTIVITET OG SAMARBEJDE 

For at øge Danmarks produktivitet gennem økonomisk styring, der fremmer effektivitet 
og samarbejde, anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

78. Kommuner, regioner og ministerier inden for budgetlovens rammer fortsat ekspe-
rimenterer med interne opsparings- og låneordninger, der sikrer, at de enkelte insti-
tutioner har mulighed for at foretage omkostningsbesparende og produktivitets-
fremmende investeringer. 

79. Udgiftsstyringen i både stat, kommuner og regioner indrettes, så der er gode mu-
ligheder for langsigtet planlægning, og at dette tænkes ind ved den årlige fastsæt-
telse af et nyt fjerdeår for budgetlovens udgiftslofter.  
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80. Budgetloven justeres, så sanktioner alene baseres på den aftalte udgiftsramme, og 
så der er mulighed for en vis overførsel af forbrug mellem årene i situationer, hvor 
der er et betydeligt økonomisk råderum. Konkret anbefales det, at 

• Udmåling af sanktioner for overskridelse af udgiftsloftet i kommunernes og regi-
onernes regnskaber alene baseres på den udgiftsramme, der er aftalt med sta-
ten. 

• Kommuner og regioner får mulighed for en vis overførsel af midler mellem åre-
ne inden for budgetlovens fireårige udgiftsramme, forudsat at Danmark er 
kommet i en situation, hvor der er en betydelig sikkerhedsafstand til Finanspag-
tens grænser for det offentlige budgetunderskud. 

81. Regler for afregning og refusion mellem offentlige myndigheder i højere grad bliver 
udformet, så de understøtter gode resultater for borgeren. Konkret anbefales det, 
at: 

• Offentlige myndigheder får tilskyndelse til at sikre samfundsøkonomisk effektivi-
tet frem for optimering af egne ressourcer. 

• Takstfinansieringssystemet fremmer og understøtter effektivt tværgående sam-
arbejde om opgaveløsningen, der i højere grad tager udgangspunkt i borgernes 
behov.  

• Takstfinansieringssystemet indrettes så fleksibelt, at offentlige enheder i regio-
ner og kommuner får mulighed for at indgå aftaler om egne regler for afregning 
imellem sig, hvis den centralt fastlagte afregning ikke understøtter samarbejdet 
mellem dem. 

82. Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fokuserer på de områder, 
hvor kommunerne har en reel mulighed for at yde en forebyggende indsats. Kon-
kret anbefales det, at 

• Den kommunale medfinansiering på sygehusområdet begrænses til at omfatte 
de patienter, hvor kommunerne reelt har mulighed for at påvirke sundhedstil-
standen og forebygge sygdom. 

83. Investeringer i nye it-systemer i højere grad integreres med eksisterende systemer 
og understøtter tværgående samarbejde, hvor der er behov for det. 

84. Der gives gode muligheder for at dele data mellem offentlige enheder, så eksiste-
rende love og regler ikke blokerer for tværgående samarbejde i den offentlige sek-
tor. 

TYDELIG LEDELSE OG MOTIVEREDE MEDARBEJDERE 

For at øge Danmarks produktivitet gennem tydelig ledelse og motiverede medarbejdere 
anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

85. Opkvalificeringen af de offentlige ledere fortsætter, men med større vægt på at ud-
brede kendskabet til forskellige effektiviserings- og økonomistyringsredskaber. 

86. Topledere i den offentlige sektor holdes ansvarlige for at sikre god og tydelig ledel-
se i deres organisation. Konkret anbefales det, at 

• Topledere i den offentlige sektor holdes ansvarlige for at opbygge gode ledel-
seskompetencer i deres organisation, fx gennem ledelsesevalueringer, feed-
back og konkrete mål i resultatkontrakter. 
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• Der på toplederniveau kommer større fokus på, at lederuddannelse forankres 
solidt i den daglige praksis og afspejles i den løbende ledelsesmæssige dialog. 

• Der iværksættes en undersøgelse af, hvordan der i praksis arbejdes med udvik-
ling af ledelseskompetencer i den offentlige sektor med det formål at udbrede 
bedste praksis og sikre, at investeringer i lederuddannelse i højere grad foran-
kres i den daglige drift. 

87. Opkvalificeringen af de offentligt ansatte fortsætter, men i højere grad målrettes og 
anvendes strategisk på den enkelte arbejdsplads. Det indebærer bl.a., at 

• Offentlige ledere anvender kompetenceudvikling af deres medarbejdere syste-
matisk og strategisk, både gennem det daglige arbejde og ved deltagelse i vide-
re- og efteruddannelse, og at kompetenceudvikling i høj grad er relateret til 
medarbejderens konkrete arbejdsopgaver og institutionens behov. 

• Arbejdsmarkedets parter arbejder for at sikre, at de offentlige midler til kompe-
tenceudvikling bliver anvendt der, hvor behovet og effekten skønnes at være 
størst. 

88. De offentlige ledere giver deres medarbejdere mulighed for at udøve selvstændige 
faglige skøn inden for de overordnede rammer, der er gældende inden for de re-
spektive fagområder. 

89. De offentlige ledere inddrager medarbejdernes viden og kompetencer i arbejdet 
med at afbureaukratisere og effektivisere den offentlige sektor. Herunder kan le-
derne give medarbejderne ret til at udfordre stive regler for arbejdets udførelse. 

90. Medarbejderne får medindflydelse på, hvilke mål enheden skal styre efter. 

91. Parterne på det offentlige arbejdsmarked arbejder for, at der i den praktiske an-
vendelse af de offentlige overenskomster skabes en tættere kobling mellem med-
arbejdernes kompetencer og præstationer og deres løn. Det kan ske ved, at 

• En større del af lønmidlerne bringes i spil til individuelle lønforhandlinger. Hvis 
lønmidlerne fra reguleringsordningen og de centrale lønforhandlinger i højere 
grad fordeles på de enkelte institutioner, og udmøntningen sker lokalt, kan der 
skaffes flere midler til lokal løndannelse. 

• Der skabes bedre muligheder for individuelle lønforhandlinger, så rammerne for 
tilrettelæggelse og afholdelse af individuelle lønforhandlinger på den enkelte ar-
bejdsplads bliver enklere og gøres mere fleksible. 

• En god indsats i højere grad belønnes ekstraordinært – fx ved at en enkelt 
medarbejder eller en gruppe af medarbejdere modtager en bonus efter et til-
fredsstillende resultat. 

92. Lade den daglige leder have stor medbestemmelse i lønforhandlingerne, så der 
sker en reel kobling mellem den enkelte medarbejders løn og præstation, og så 
lønforhandlingerne opleves som fair. 
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ADMINISTRATIVE OG POLITISKE REFORMER 

For at øge Danmarks produktivitet gennem administrative og politiske reformer af den 
offentlige sektor anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

93. Koncernstyreformen i centraladministrationen evalueres for at afdække, om den i 
tilstrækkelig grad tilgodeser hensynet til produktivitet og effektivitet.  

94. Den politiske styreform i kommunerne evalueres for at afdække, om den i tilstræk-
kelig grad tilgodeser hensynet til produktivitet og effektivitet.  

95. Det undersøges, om der er muligheder for at effektivisere den offentlige administra-
tion ved at etablere yderligere administrative fællesskaber mellem offentlige enhe-
der samtidigt med, at der sikres en klar placering af det politiske ansvar for opgave-
løsningen.  

96. Der i styringen af den offentlige sektor er en klar arbejdsdeling mellem de offentlige 
ledere og deres politiske opdragsgivere, og at lederne får tilstrækkelige frihedsgra-
der til at realisere de overordnede mål, som politikerne fastlægger. 
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Offentlig-privat samarbejde
 

 

ANBEFALINGER // 

MERE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 

For at øge Danmarks produktivitet gennem mere offentlig-privat samarbejde anbefaler 
Produktivitetskommissionen, at: 

97. Offentlige myndigheder skaber konkurrence om alle de offentlige opgaver, der eg-
ner sig til konkurrenceudsættelse. 

98. Den enkelte statslige, regionale og kommunale myndighed sætter kvantitative mål 
for, hvor stor en del af deres serviceydelser der skal udbydes. Målene sammenhol-
des med den faktiske udvikling, revideres mindst hvert andet år og offentliggøres 
med en begrundelse. 

99. Regioner og kommuner med passende mellemrum gennemgår deres opgaveporte-
følje med henblik på at identificere serviceydelser, der med fordel kan udbydes. 

100. Der afsættes statslige ressourcer til at støtte offentlige myndigheder i at udbyde fle-
re af deres serviceydelser.  

• Arbejdet med at indsamle og offentliggøre eksempler på udbud af offentlige 
serviceydelser (herunder bløde velfærdsydelser) fortsættes, men med øget fo-
kus på at skaffe viden om, hvad der sker med produktiviteten ved udlicitering. 

• Regionale og kommunale myndigheder, der har svært ved at nå deres mål for 
udbud af offentlige serviceydelser, får tilbudt en gratis potentialeafklaring og im-
plementeringsplan mod, at materialet bliver offentliggjort og diskuteret på det 
politiske niveau.  

• Offentlige myndigheder, der ønsker at udbyde offentlige serviceydelser på om-
råder, hvor der endnu ikke er et modent marked, eller hvor der endnu ikke er er-
faring med offentlig-privat samarbejde, kan søge om tilskud til juridisk bistand 
og anden ekstern rådgivning. 

101. Det undgås, at lovgivning begrænser de offentlige myndigheders muligheder for at 
udbyde opgaver på områder, hvor myndighederne vurderer, at udbud kunne give 
en billigere og/eller bedre opgaveløsning, herunder driften af folkeskoler, skolefri-
tidsordninger, ungdomsskoler, musikskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser. 
Konkret anbefales det, at 

• Lovgivningsmæssige barrierer for udlicitering af driften af skolefritidsordninger, 
ungdomsskoler og musikskoler fjernes, så de kommuner, der ønsker at skabe 
konkurrence om disse serviceydelser, får mulighed for det. 

• Der igangsættes en undersøgelse af fordele og ulemper ved at fjerne lovgiv-
ningsmæssige barrierer for udlicitering af driften af folkeskoler, gymnasier og 
erhvervsuddannelser. 

• Der skabes større klarhed om hvilke opgaver, der kan udbydes uden særskilt 
lovhjemmel, ved at tydeliggøre, hvor grænsen mellem myndighedsopgaver og 
serviceydelser går (fx inden for sagsforberedelse samt tilsyn og kontrol). 
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MERE EFFEKTIV KONKURRENCE 

For at øge Danmarks produktivitet gennem mere effektiv konkurrence anbefaler Produk-
tivitetskommissionen, at: 

102. Offentlige ordregivere udformer udbudsmateriale, så det er attraktivt for så mange 
kvalificerede leverandører at byde som muligt, herunder udenlandske leverandø-
rer.  

103. Offentlige ordregivere undgår at tage særlige hensyn til lokale leverandører og 
undgår at bruge sociale klausuler i offentlige kontrakter og indkøbsaftaler.  

104. Offentlige myndigheder løbende overvejer, hvor indkøbs- og udbudsopgaverne lø-
ses mest effektivt, herunder om opgaverne skal løses lokalt, via samarbejde med 
andre offentlige myndigheder eller via centralt indgåede aftaler. 

105. Centrale aftaler indrettes, så de understøtter produktiviteten i den offentlige sektor. 
Konkret anbefales det, at 

• Centrale aftaler indgås for varer og serviceydelser, hvor behovene og/eller ind-
købsprocesserne er ens og mulige at standardisere, og hvor der er tilstrækkelig 
konkurrence i markedet. 

• Centrale aftaler, som indgås på vegne af tilsluttede myndigheder, udformes, så 
de er attraktive for brugerne både med hensyn til pris, kvalitet og valgmulighe-
der. 

• Offentlige ledere på alle niveauer sikrer høj grad af aftaleoverholdelse, så ge-
vinsterne ved centrale aftaler høstes. Det gælder både i forhold til de aftaler, 
som myndighederne i kommuner og regioner er forpligtet til at overholde og i 
forhold til de aftaler, som myndighederne på overordnet niveau selv har valgt at 
deltage i. 

106. Der udarbejdes en liste med besluttede OPP-projekter af et passende omfang for 
flere år ad gangen med henblik på at skabe et stabilt marked for OPP-projekter. 

107. Fritvalgsordningerne indrettes, så lave transaktionsomkostninger og så lige konkur-
rence som muligt gør det attraktivt for private leverandører at etablere sig på mar-
kedet. Konkret anbefales det, at 

• Reglerne for kommunernes beregninger af fritvalgspriser forenkles med henblik 
på at gøre det mindre omkostningsfyldt for kommunerne og skabe større gen-
nemsigtighed for leverandørerne. 

• Offentlige myndigheder, der vælger at skabe frit valg gennem en godkendel-
sesmodel, holder transaktionsomkostningerne for de private leverandører lave, 
fx ved at ensrette godkendelsesprocesserne og udforme mere standardiseret 
materiale til godkendelsesprocessen på tværs af myndigheder. 

• Kommuner og regioner sikrer, at borgerne har adgang til sammenlignelige og 
opdaterede kvalitetsindikatorer på fritvalgsområderne. 

108. Offentlige myndigheder kombinerer frit valg med udbud på fritvalgsområder, hvor 
der ikke er markedsmæssige forudsætninger for at skabe løbende konkurrence 
mellem leverandørerne. 

109. Tilbudslovens begrænsninger på antallet af bud, der kan indhentes og forhandles 
ved offentlige bygge- og anlægsopgaver, fjernes. 
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110. Offentlige ordregivere skaber hyppig og dynamisk konkurrence om en opgave un-
der hensynstagen til, at der kan være gevinster ved at indgå langvarige kontrakter 
med private leverandører. 

LAVE UDBUDSOMKOSTNINGER FOR ORDREGIVER OG GODT KØBMANDSKAB 

For at øge Danmarks produktivitet gennem lave udbudsomkostninger for ordregiver og 
godt købmandskab anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

111. Den kommende udbudslov skaber klarhed og fleksibilitet i udbudsprocessen, her-
under vedrørende brugen af udbud med funktionskrav og mulighederne for at ind-
gå i dialog med tilbudsgivere. 

112. Tilbudslovens regler for køb af varer og serviceydelser under EU-direktivets tær-
skelværdier afskaffes, så der er bedre overensstemmelse mellem kontraktsum og 
udbudsomkostninger. 

113. Tildelingsproceduren for deponeringsfritagelse i forbindelse med OPP-projekter gø-
res hurtigere og mere gennemsigtig. 

114. Offentlige myndigheder og indkøbscentraler har fokus på totaløkonomien frem for 
kortsigtede besparelser, når de køber ind. Det kan fx ske ved at stille krav til total-
omkostninger, når der er store omkostninger forbundet med at bruge, vedligeholde 
og/eller bortskaffe varen eller serviceydelsen efter købet. 

INNOVATIONSFREMMENDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE 

For at øge Danmarks produktivitet gennem innovationsfremmende offentlig-privat sam-
arbejde anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

115. Offentlige ordregivere så vidt muligt erstatter aktivitetskrav og detaljerede krav til 
produktspecifikationer med funktionskrav i udbudsmaterialet, så der bliver skabt 
gode muligheder for nytænkning og innovation. 

116. En central kompetenceenhed får ansvar for at udbrede erfaringerne med innovati-
onsfremmende indkøb og for at yde bistand til kommuner, regioner og statslige in-
stitutioner, der gerne vil anvende innovationsfremmende offentlige indkøb og of-
fentlig-private innovationspartnerskaber som en del af deres effektiviseringsind-
sats. 

MERE VIDEN OM EFFEKTERNE AF OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG BEDRE 
UDNYTTELSE AF ERFARINGER 

For at øge Danmarks produktivitet gennem mere viden om effekterne af offentlig-privat 
samarbejde og bedre udnyttelse af erfaringerne anbefaler Produktivitetskommissionen, 
at: 

117. Der igangsættes en evaluering af frit valg, hvor det bl.a. undersøges, hvilke effekter 
ordningerne har haft på den offentlige sektors produktivitet og effektivitet, kvaliteten 
i ydelsen og konkurrencen i markedet. 

118. Erfaringerne fra frikommuneforsøgene med tilkøbsydelser evalueres af en uaf-
hængig central instans, der bl.a. vurderer de potentielle fordele ved samproduktion 
af serviceydelser over for risikoen for krydssubsidiering af tilkøbsydelser leveret af 
offentlige myndigheder. En evaluering bør således vurdere, hvordan de berørte 
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kommuner har prissat de tilbudte ydelser i forhold til de samlede faktiske omkost-
ninger, herunder samtlige faste omkostninger samt aflønning af kapital, og hvilke 
foranstaltninger der i øvrigt er sat i værk for at undgå nogen form for krydssubsidie-
ring, herunder klare retningslinjer for "konkurs", hvis aktiviteterne er underskudsgi-
vende.  

119. Der igangsættes en undersøgelse af, om der er potentiale for at gøre indkøb gen-
nem de offentlige indkøbscentraler mere effektive. Konkret anbefales det, at 

• Indkøbscentralerne løbende evaluerer deres indkøbsaftaler, samt at evaluerin-
gerne gøres offentligt tilgængelige. Evalueringerne kan med fordel undersøge, 
hvilken markedsindflydelse den offentlige sektor opnår ved at samle sine ind-
køb, brugertilfredsheden, graden af aftaleoverholdelse samt aftalernes total-
økonomiske besparelser. 

• Det undersøges, om organiseringen af de nuværende indkøbscentraler, herun-
der SKI og SI, kan styrkes med henblik på at øge fokus på at høste produktivi-
tetsgevinster. 

120. OPP-projekter alene anvendes som en samarbejdsform, der kan give en mere ef-
fektiv opgaveløsning, og ikke som finansieringsmodel, der giver et mere fordelag-
tigt billede af de offentlige gældsforpligtelser. 

121. De danske OPP-kompetencer styrkes og samles centralt i et center med praktisk 
erfaring, der kan indsamle viden om og erfaringer med OPP samt yde bistand til of-
fentlige myndigheder, der ønsker at iværksætte OPP-projekter.  

122. Regeringens kommende undersøgelse af OPP inddrager relevant erfaring fra 
sammenlignelige lande.  

123. Evaluering af OPP-projekter tænkes ind fra starten, så der kommer et evidensba-
seret grundlag at bruge modellen på. 
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