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Siden 2019 er der kommet 13.000 flere ansatte i de danske kommuner. 
Danskerne har dog ikke en opfattelse af, at de borgernære velfærdstilbud 
er blevet bedre i perioden – tværtimod. Kun 5 pct. mener, at tilbuddene er 
blevet bedre, mens 35 pct. mener, at de er blevet værre. 

 
Der er kommet ca. 13.000 flere kommunalt ansatte siden 2019 

Kvaliteten af de borgernære velfærdstilbud er et vigtigt og lø-

bende interessant emne i den offentlige debat og har også været 

en af hoveddagsordenerne op til dette års folketingsvalg. S-rege-

ringen og dens støttepartier blev kort efter valget i 2019 enige om 

et forståelsespapir, hvor der blandt andet blev lovet velfærdsfor-

bedringer til børn, på sundhedsområdet og til de ældre1.  

 

Siden 2019 er der blevet ansat 13.000 ekstra personer i de dan-

ske kommuner2. Det dækker blandt andet over ca. 6.000 ekstra 

ansatte inden for social og sundhed, som til dels har skulle 

dække det demografiske træk, men også skulle levere på målsæt-

ningerne i forståelsespapiret fra 2019. Det nærliggende spørgs-

mål er, om de ekstra ansatte har resulteret i et oplevet kvalitets-

løft af de borgernære velfærdstilbud, fx undervisning, dagtilbud 

og ældrepleje. Derfor har Dansk Erhverv spurgt et repræsentativt 

udsnit af den danske befolkning, om de har en oplevelse af, at de 

borgernære velfærdstilbud er blevet bedre eller værre siden 2019. 

 

35 pct. mener, at den borgernære velfærd er blevet værre 

Vi har spurgt danskerne om de oplever, at den borgernære vel-

færd (fx undervisning, dagtilbud eller ældrepleje) er blevet bedre 

siden 2019. Der viser sig et tydeligt billede af, at kun meget få (5 

pct.) mener, at velfærdstilbuddene er blevet bedre. Derimod me-

ner 35 pct. af danskerne, at velfærdstilbuddene er blevet værre. 

39 pct. oplever uændret kvalitet af velfærdstilbuddene. Hver 

femte dansker har ikke haft en klar holdning til, om det er blevet 

værre eller bedre og har således svaret ”Ved ikke”. 

 

På plejehjemsområdet vakler tilliden til de offentlige plejehjem 

Danskernes har altså ikke oplevet et velfærdsløft af kerneopga-

verne i kommunerne, selvom der siden 2019 er blevet ansat 

13.000 flere medarbejdere i kommunerne. Det kan måske være 

med til at forklare danskernes præferencer ift. offentlig eller pri-

vat plejehjem. Dobbelt så mange danskere foretrækker privat ple-

jehjem frem for offentligt, hvis prisen og kvaliteten er den samme. 

Derudover er 29 pct. ligeglad med ejerformen, mens 13 pct. svarer 

”Ved ikke”. 

 

 
1 Retfærdig retning for Danmark, Politisk forståelse ml. S, RV, SF og Ø, juni 2019. 

 
      

   
      

 

 

2 Kommunernes og regionernes løndatakontor, 27-10-2022. 

Danskerne oplever ikke 
bedre velfærd trods flere 
kommunalt ansatte 

Figur 1: ”Siden 2019 er der kommet ca. 13.000 ekstra 

medarbejdere i de danske kommuner. Er det din op-

levelse, at de borgernære tilbud (fx undervisning, 

dagtilbud, ældrepleje, mv.) er blevet bedre eller 

værre siden 2019?” 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, 10. oktober – 17. oktober 2022. 
Note: n = 1.019. 
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Figur 2: ”Forestil dig, at du selv eller én af dine pårø-

rende fik brug for en plejehjemsplads i morgen. Hvis 

kvaliteten og prisen var den samme, ville du da fore-

trække en plejehjemsplads på et offentligt eller et 

privat plejehjem?” 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, 10. oktober – 17. oktober 2022. 
Note: n = 1.019. 
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