ANALYSENOTAT

Regionernes administrative udgifter i voldsom vækst
 AF ØKONOM JONAS MEYER OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE

De administrative årsværk har vokseværk i regionerne
Regionerne har øget antallet af administrative medarbejdere betydeligt de senere år. Fra
januar 2007 til januar 2017 er antallet af administrative årsværk vokset 30 pct. i
regionerne, mens antallet af sundhedsfaglige årsværk blot er vokset 8 pct. Det er især
antallet af chefer, som givetvis er en temmelig løntung gruppe, der er vokset med hele
38 pct.
Udviklingen afspejler formentlig en række forskellige udviklinger. Alt tyder på, at de
administrative lag i regionerne er vokset betydeligt. Det kan dog ikke afvises, at tallene
også i et vist omfang dækker over, at opgaver der reelt er administrative er blevet flyttet
fra sundhedsfagligt personale til administrativt personale, hvilket kan indebære en mere
effektiv arbejdsfordeling.
Antallet af administrative

Det er derfor ikke nødvendigvis et problem, at antallet af administrative årsværk er
vokset. Men det er et problem, at vi ikke har et bedre overblik over, hvad årsagerne er
til, at der er sket så markante stigninger.

årsværk er vokset meget i
regionerne, og langt mere
end det sundhedsfaglige
personale

Der ser ud til at være et behov for, at vi bliver langt bedre til systematisk at indsamle
data, der er sammenlignelig og netop giver det nødvendige overblik over relevante
forhold omkring den konkrete opgaveløsning.

Administrationen i vild vækst
Fra januar 2007 til januar 2017 er antallet af administrative årsværk i regionerne vokset
med ca. 30 pct. I samme tidsrum er antallet af sundhedspersonale blot vokset knap 8
pct.
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Figur 1

Udvikling i administrative og sundhedsfaglige årsværk, januar 2007 –
januar 2017
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7,8%

Administrative fuldtidsansatte, i alt
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Kilde: KRL og egne beregninger
Note: Afgrænsningen af administrative ansatte sker på baggrund af stillingskategorier og følger Økonomi- og
Indenrigsministeriets fra 2017: ”Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2016”.

Antallet af administrative fuldtidsbeskæftigede i regionerne er således vokset med knap
2.000 – fra ca. 6.600 i 2007 til 8.500 i 2017. Selvom der har været udsving over tid har
den generelle trend over de seneste ti år været i opadgående retning.
Figur 2

Antal administrative fuldtidsansatte i regionerne, jan. 2007 – jan. 2017
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Kilde: KRL og egne beregninger
Note: Afgrænsningen af administrative ansatte sker på baggrund af stillingskategorier og følger Økonomi- og
Indenrigsministeriets fra 2017: ”Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2016”.
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Behov for bedre data- og evidensgrundlag
Sundhedsvæsenet er i langt overvejende grad organiseret som et samlet offentligt
system, hvor der er meget begrænset konkurrence mellem aktører. I fraværet af egentlig
konkurrence er det afgørende vigtigt, at der findes et detaljeret og retvisende
datagrundlag for den offentlige opgaveløsning, så man kan foretage benchmarking og
evidensmåling for at sikre en høj grad af effektivitet. Realiteten er imidlertid, at et sådant
datagrundlag ikke eksisterer.
Så længe der ikke findes politisk opbakning til at gennemføre en langt mere ambitiøs
konkurrenceudsættelse på sundhedsområdet er det derfor afgørende, at man arbejder
målrettet mod at udarbejde et langt bedre data- og benchmarkinggrundlag til at sikre, at
de offentlige sundhedsydelser drives fornuftigt og med højest mulig effektivitet.

Først og fremmest viser
tallene, at vi har brug for
bedre vidensgrundlag og
benchmarking af den
offentlige opgaveløsning

DANSK ERHVERV

3

 OM DETTE NOTAT
”Regionernes administrative udgifter i voldsom vækst” er Dansk Erhvervs analysenotat nummer
44 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 18. september.

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at
udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle
udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med
tydelig henvisning til Dansk Erhverv.

 KVALITETSSIKRING
Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører
egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines
i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.

 KONTAKT
Henvendelser angående sundhedspolitik kan ske til sundhedspolitisk chef Katrina Feilberg på
kfs@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6382.
 NOTER
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