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Analysesektionen 

2. september 2008 
 

Rundspørge om kommunernes budgetter for 2009 
  
Synovate har for FOA gennemført en rundspørge blandt landets kommunaldirektører og 
økonomichefer om deres forventninger til budget 2009. 69 ud af landets 98 kommuner har 
deltaget i rundspørgen, det vil sige 70 procent. Undersøgelsen er afsluttet den 1. september 
2008. 
  
Generelle forventninger til budget 2009 
• 55 % af kommunerne siger, at budget 2009 vil komme til at indeholde væsentlige 

besparelser. 38 % siger, at der ikke er væsentlige besparelser. (7 % svarer ved ikke). 
 

• I rundspørgen peges der følgende områder, hvor der vil blive sparet: ældre: 28 %, skole: 
26 %, daginstitutioner: 28 %, dagplejen: 28 %, teknik og miljø mm: 25 %, specialiseret 
socialområde 19 %, administration: 13 %. 

 
• 8 ud af 10 regner med, at kommunen holder sig inden for 2008-budgettet. 2 ud af 10 

regner med, at de overskrider 2008-budgettet. 
 

• 46 % af kommunerne siger, at de skal finde besparelser på grund af regeringens 
udgiftsstop. 48 % procent siger, at de ikke skal finde besparelser pga. udgiftsstoppet. (6 % 
svarer ved ikke). 

 
• 59 % af kommunerne har rekrutteringsproblemer til ældreplejen. 26 % peger på 

daginstitutionerne, 32 % peger på dagplejen. 30 % siger, at de ikke har 
rekrutteringsproblemer i forbindelse med ansættelse af personale indenfor følgende 
serviceområder: Ældrepleje, daginstitutioner, dagpleje. 

 
• 17 % af kommunerne har ansat udenlandsk arbejdskraft for at løse 

rekrutteringsproblemerne. 77 % i rundspørgen har ikke ansat udenlandsk arbejdskraft. (6 
% svarer ved ikke). 

 
• Hver tredje kommune (33 %) vil konkurrenceudsætte mere i 2009. 49 % siger, at de ikke 

vil konkurrenceudsætte mere. (17 % svarer ved ikke). 
 

• De kommuner, som vil konkurrenceudsætte mere, peger primært på 
administrationsområdet samt teknik- og miljøområdet.  

 
• Halvdelen af de kommuner, som konkurrenceudsætter mere i 2009 regner med at spare 

penge ved det (14 procent af alle de adspurgte kommuner). Den anden halvdel regner ikke 
med at spare noget (16 procent af de adspurgte kommuner i rundspørgen). 

 
 
Ældreområdet 
• Hver fjerde (23 %) af landets kommuner forventer, at udgiften pr. ældre over 65 år vil 

falde til næste år. 13 % siger, at udgiften vil stige, og 61 % siger, at udgiften pr. ældre vil 
være uændret til næste år. (3 % svarer ved ikke). 

 
• 19 % af kommunerne forventer, at prisen på mad til ældre vil stige i 2009 (mere end 

almindelig prisstigning). 65 % forventer ikke en prisstigning. (16 % svarer ved ikke). 
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Børnepasning 
• 22 % forventer, at udgiften pr. barn i dagtilbud vil falde til næste år. 9 % siger, at den vil 

stige og 59 % siger, at udgiften pr. barn i dagtilbud vil være uændret til næste år. (10 % 
svarer ved ikke). 

 
• 75 procent af kommunerne forventer det samme antal lukkedage i daginstitutionerne i 

2009 i forhold til 2008.14 procent forventer færre lukkedage og 4 % forventer flere i 2009. 
(6 % svarer ved ikke). 

 

• 84 % forventer uændret åbningstid i SFO, 4 procent forventer færre åbningstimer. (12 % 
svarer ved ikke). 

 
• 29 procent af kommunerne forventer, at der vil ske en stigning i forældrebetalingen for 

dagtilbuddene. 62 procent forventer uændret forældrebetaling. (9 % svarer ved ikke). 
 

• 77 procent forventer, at daginstitutionernes normeringer vil være uændret i 2009. 9 
procent siger flere børn pr. voksne, 3 procent forventer færre børn pr. voksne. (12 % 
svarer ved ikke). 

 
• 25 procent af kommunerne har modulordninger i daginstitutionerne, 39 procent forventer 

ikke at indføre det. 1 procent forventer at indføre det. (35 % svarer ved ikke). 


