ANALYSENOTAT

Kommunalpolitikere ser
effektiviseringsgevinst ved at
inddrage private mere
 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG

Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer et flertal af
kommunalpolitikerne
Langt
de
fleste
kommunalpolitikere
vurderer,
at
der
fortsat
er
effektiviseringsmuligheder i deres kommuner. Og flertallet vurderer, at private aktører
vil kunne bidrage til at realisere det. Det viser en rundspørge som Dansk Erhverv har
gennemført i juni 2017 blandt landets kommunalpolitikerei. Analysens
hovedkonklusioner er:

De fleste
kommunalpolitikere ser et
effektiviseringspotentiale i
kommunen, og mange
mener at større
inddragelse af private






Der er blandt landets kommunalpolitikere enighed om, at der fortsat er et
effektviseringspotentiale i de danske kommuner. I alt 90% svarer at det er
tilfældet enten i høj, nogen eller mindre grad – knap halvdelen i høj eller nogen
grad. Kun 10% mener, at der slet ikke kan effektiviseres mere
Et flertal på 55 pct. af kommunalpolitikerne mener, at private aktører bør
inddrages mere end i dag, for derved at gøre kommunerne mere effektive
Kun godt en fjerdedel af de konkurrenceegnede opgaver er i dag
konkurrenceudsatte. Mere konkurrenceudsættelse bør derfor være et vigtigt
redskab til at realisere yderligere effektiviseringsgevinster også i den
kommende kommunale valgperiode

aktører er en vigtig vej til at
realisere disse gevinster

Det er stadig kun lidt over en fjerdedel af de konkurrenceegnede opgaver, som er
konkurrenceudsat i kommunerne. Det handler om at få sat handling bag de gode
intentioner. Ofte er det en længere proces at gennemføre eksempelvis en
udbudsproces, men gevinsterne kommer erfaringsmæssigt hen ad vejen, når der
åbnes op for at andre aktører, som kan løse opgaver bedre eller billigere, får
mulighed for at byde ind. Derfor er der behov for, at man politisk prioriterer at drive
og gennemføre flere udbud, så vi målrettet kan realisere flere gevinster i form af
eksempelvis forhøjet kvalitet eller lavere pris i den kommunale opgaveløsning.
Gevinster som i sidste ende vil komme borgerne til gode.
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Betydeligt effektiviseringspotentiale i kommunerne
Der er blandt landets kommunalpolitikere enighed om, at der fortsat er et
effektviseringspotentiale i de danske kommuner. 90% svarer ja – enten i høj, nogen eller
mindre grad. Kun 10% mener, at der ikke kan effektiviseres mere. Knap halvdelen, 46
pct., vurderer at der i høj eller nogen grad er et potentiale for yderligere effektiviseringer
i kommunen.
Figur 1

9 ud af 10

Selvom den offentlige sektor allerede har effektiviseret meget, er der fortsat
fokus på mulighederne for flere fremadrettede effektiviseringsgevinster.

kommunalpolitikere mener
der er et
effektiviseringspotentiale i

Når du ser overordnet på driften og opgaveløsningen i din kommune,
vurderer du så, at der er et potentiale for effektiviseringer?

deres kommune – knap
halvdelen svarer, at det ”i
høj grad” eller ”i nogen
grad” er tilfældet.

Ja, i høj grad

16%

Ja, i nogen grad

30%

Ja, men kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

43%

10%

Ja, men kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Kilde: Egne beregninger på baggrund af survey til danske kommunalpolitikere, juni 2017. n=326
Anm.: Svarmuligheden ”Ved ikke” er ikke vist, da ingen har angivet den

Flertallet - 55% - af kommunalpolitikerne mener, at en vigtig måde for kommunen at
blive mere effektiv på vil være at inddrage private virksomheder i højere grad. Ser man
bort fra dem, der svarer ”ved ikke”, er det ca. 57%.
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Figur 2

Over halvdelen af

Du bedes angive hvorvidt du er enig eller uenig i følgende udsagn: ”En vigtig
vej vi kan gå i kommunen for at blive mere effektive (kunne løse opgaver
bedre/billigere) er at inddrage private virksomheder mere”

kommunalpolitikerne

55%

mener det er en vigtig vej
at gå for kommunen at
inddrage private mere for
at realisere

41%

effektiviseringsgevinsterne

4%
Helt enig eller overvejende
enig

Helt uenig eller overvejende
uenig

Ved ikke

Kilde: Egne beregninger på baggrund af survey til danske kommunalpolitikere, juni 2017. n=326 ii

Ser man nærmere på hvilke områder, kommunalpolitikerne især ser potentialer
indenfor, scorer teknik- og miljø højest, som vist i tabel 1. Der er dog potentialer på
mange områder, ifølge mange kommunalpolitikeres vurdering.
Tabel 1

I hvilket omfang vurderer du, at der i din kommune er et potentiale for at
hente yderligere gevinster (i form af bedre/billigere opgaveløsning) ved at
gøre mere brug af offentlige udbud og andre former for samarbejde med
ikke-offentlige aktører?
I høj grad

I nogen grad

I mindre grad

Slet ikke

Ved ikke

Kommunen samlet set

15%

44%

29%

11%

1%

Det sociale område

8%

32%

21%

38%

2%

Ældreområdet

9%

31%

21%

37%

1%

Sundhedsområdet

9%

33%

23%

32%

3%

Teknik- og miljøområdet

23%

34%

30%

10%

3%

Især potentiale på miljø og
teknik, men også på mange
andre områder, vurderer
mange
kommunalpolitikere

Kilde: Egne beregninger på baggrund af survey til danske kommunalpolitikere, juni 2017. n=326
Anm.: Der er stillet et separat spørgsmål med en anden og mere specifik vinkel, så i den forstand er det
naturligt, at totalen ikke er identisk med i figur 1
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Metode
Data er indsamlet i juni måned som en survey gennemført blandt alle
kommunalpolitikere. Data er vægtet efter politisk tilhørsforhold efter politisk
partitilhørsforhold for at sikre repræsentativitet. Svarprocenten var 13 pct., hvilket ikke
er unormalt for den type undersøgelser.
Svargrundlaget, 326 personer, indebærer en maksimal stikprøveusikkerhed på +/- 5 pct.
ved et 95 pct. konfidensinterval.
Svarandel påvirker ikke usikkerheden om resultaterne, der er givet ved basen, antallet af
besvarelser. Hvis ikke den indsamlede data er repræsentativ for helheden vil resultatet
være problematiske uanset stikprøvestørrelse, og omvendt vil resultaterne være
gældende så længe de er repræsentative for populationen uanset stikprøvestørrelsen. En
svarprocent på 10% er derfor ikke som sådan bedre eller dårligere end fx 20% eller 50%,
så længe alle er repræsentative – eller i hvert fald påvirker det kun antallet af besvarelser
og derved stikprøveusikkerheden, ikke den generelle troværdighed af de indsamlede
resultater som sådan.
Som nævnt er svarprocenten ikke usædvanlig lav for denne type surveys, stikprøven
fremstår ikke som alvorligt skæv når vi ser på partitilhørsforholdet for dem der har
deltaget holdt op imod alle kommunalpolitikere, og der er ikke nogen åbenlyse grunde
til, at den indsamlede data ikke skulle være repræsentativ for samtlige
kommunalpolitikere. Der er således kun tale om relativt små skævheder, idet den største
parti-vægt er på 0,67 (hvor en vægt på 1 indebærer, at der ikke sker en ændring ved
vægtningen), hvilket ikke er specielt højt.
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 OM DETTE NOTAT
”Kommunalpolitikere ser gevinster ved at inddrage private mere” er Dansk Erhvervs
analysenotat nummer 44 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 9. november.

 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 analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510.

 NOTER

i

Data er indsamlet af Dansk Erhverv i juni 2017 via web-interviews blandt danske

kommunalpolitikere. Der er indsamlet i alt 326 besvarelser, der udgør et repræsentativt udsnit af
gruppen. For at sikre repræsentativitet er data vægtet på partitilhørsforhold.
ii

Det burde være et ukontroversielt og helt gængs synspunkt, at offentlige opgaver bør løses af dem,

der gør det bedst til prisen, hvad enten det er private eller offentlige, så skatteyderne får den bedst
mulige opgaveløsning. Det fremgår dog af analysen, at det fortsat er et emne, der deler
kommunalpolitikerne på tværs af partiblok. Således er det sammenlagt un 26% af ”rød bloks”
politikere mod 83% i ”blå blok”, der erklærer sig helt eller delvis enig i spørgsmålet.
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