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Notat – FTR/TR om besparelser i kommunerne 
 
DSR Analyse har i perioden 24. februar til 10 marts 2023 gennemført en elektronisk rundspørge blandt 
98 tillidsvalgte i kommunerne. I hver kommune er en fællestillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentant 
blevet bedt om at svar på en kort række spørgsmål om aktuelle besparelser i deres kommune.  
 
Af 98 inviterede har 83 besvaret hele skemaet, 4 har besvaret en del af skemaet, mens 11 ikke har 
besvaret skemaet. De inviterede som besvarede hele eller dele af skemaet udgør 89% af de inviterede. 
Dette notat opsummerer resultaterne af rundspørgen. Hovedresultaterne er de følgende:  
 

- Deltagerne i 59 kommuner (68% af deltagerne) svarer, at der aktuelt er besparelser 

(gennemførte eller planlagte) på sundheds- og ældreområdet i deres kommune.  

- Af de deltagere som svarer, at der er aktuelle besparelser på sundheds- og ældreområdet i 

deres kommune, svarer over halvdelen (55%), at de vurderer, at kommunens tilbud og service til 

borgerne ”i høj grad” (14%) eller ”i nogen grad” (41%) bliver forringet som følge af besparelserne.   

- 43% svarer, at de ”høj grad” (7%) eller ”i nogen grad” (36%) vurderer, at besparelserne vil have 

negative konsekvenser for kommunernes arbejde ifm. sektorovergangen mellem region og 

kommune, når fx borgere udskrives 

Deltagere fra 59 (68%) kommuner svarer – jf. tabel – at der aktuelt er besparelser på sundheds- og 
ældreområdet i deres kommune. 21 (24%) svarer, at det ikke er besparelser, mens 7 (8%) svarer ”ved ikke” 

 
Tabel 1. Er der aktuelt besparelser (gennemførte/planlagte) på sundheds- og ældreområdet i din 
kommune? 

 Antal Procent 

Ja 59 68% 

Nej 21 24% 

Ved ikke 7 8% 

Total 87 100% 

Anm.: N = 87 (Tillidsvalgte i Dansk Sygeplejeråd fra 87 forskellige kommuner). Kilde: DSR Analyse marts 2023.  

De 59 deltagere, som svarede at der aktuelt er besparelser i deres kommune, blev stillet nogle opfølgende 
spørgsmål om konsekvenserne af besparelserne. Jf. Tabel 2 svarer 8 deltagere (14%), at de ”i høj grad” 
vurderer, at kommunens tilbud/service er forringet som følge af besparelserne. 24 (41%) svarer ”i nogen 
grad” og 13 (22%) svarer i mindre grad. Ingen har svaret ”Slet ikke”. 10 (17%) svarer ”Ved ikke/ Kan ikke 
vurdere” og 4 (7%) har ikke besvaret spørgsmålet.  

 
Tabel 2. I hvilken grad vurderer du, at kommunens tilbud/service til borgerne er forringet som følge af 
besparelserne?  

Antal Procent 

I høj grad 8 14% 

I nogen grad 24 41% 

I mindre grad 13 22% 

Slet ikke 0 0% 

Ved ikke/Kan ikke vurdere 10 17% 

Ikke besvaret 4 7% 

Total 59 100% 
Anm.: N = 59 (Tillidsvalgte i Dansk Sygeplejeråd fra 59 forskellige kommuner som har svaret, at der aktuelt er besparelser på 
sundheds- og ældreområdet i deres kommune). Kilde: DSR Analyse marts 2023.  

 



 

Jf. Tabel 3 svarer 4 deltagere (7%), at de ”i høj grad” vurderer, at besparelserne vil have negative 
konsekvenser for kommunens arbejde ifm. sektorovergangen mellem region og kommune, når fx borgere 
udskrives. 21 (36%) svarer ”i nogen grad” og 14 (24%) svarer ”i mindre grad” og 5 (8%) svarer ”Slet ikke”.  
11 deltagere (19%) svarer ”Ved ikke/ Kan ikke vurdere” (17%) og 4 (7%) har ikke besvaret spørgsmålet.  

 
Tabel 3. I hvilken grad vurderer du, at besparelserne vil have negative konsekvenser for kommunernes 
arbejde ifm. sektorovergangen mellem region og kommune, når fx borgere udskrives?  

Antal Procent 

I høj grad 4 7% 

I nogen grad 21 36% 

I mindre grad 14 24% 

Slet ikke 5 8% 

Ved ikke/Kan ikke vurdere 11 19% 

Ikke besvaret 4 7% 

Total 59 100% 
Anm.: N = 59 (Tillidsvalgte i Dansk Sygeplejeråd fra 59 forskellige kommuner som har svaret, at der aktuelt er besparelser på 
sundheds- og ældreområdet i deres kommune). Kilde: DSR Analyse marts 2023.  

 
 


