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KTO: Vi kan ikke effektivisere mødet mellem mennesker 
 
 
Nykredit udsendte i går et nyhedsbrev om den aktuelle økonomiske situation på 
arbejdsmarkedet i Danmark. I nyhedsbrevet gives bl.a. karakter til de offentligt ansattes 
produktivitet, som Nykredit påstår ikke er god nok.  
 
“De offentligt ansatte er en yndet syndebuk, når det handler om dovenskab, uduelighed og 
inkompetence. Nykredit har lige hu-hej lavet en ny analyse, der sort på hvidt skal vise, at de offentligt 
ansatte har den laveste og en alt for ringe produktivitetsudvikling”, siger KTO’s formand Dennis 
Kristensen. 
 
”Man kan ikke bruge stopur og samlebåndstankegang og lave effektivitetsanalyser i den 
offentlige sektor på samme måde, som man kan på en fabrik. Offentlig service handler om, at 
mennesker hjælper mennesker. På ældreområdet, på sundhedsområdet og på børneområdet. 
Det giver ingen mening, at sammenligne dette med produktiviteten på en byggeplads eller en 
fabrik. Hvis vi gør det, vil vi på sigt undergrave den offentlige sektor. 
 
En stor del af servicen i den offentlige sektor er allerede i dag udmålt ned til det sidste minut. 
Det gælder fx indenfor ældreplejen. Derfor kan vi ikke effektivisere os i traditionel forstand til 
mere hjælp og flere hænder. Der må nye boller på suppen. 
 
Jeg synes, det er uanstændigt at skyde løs på de offentlig ansatte, som hver dag knokler for at 
levere en god velfærdsservice til borgerne. Og som har løbet ekstraordinært stærkt i den 
sidste lange periode pga. de mange omorganiseringer, som kommunalreformen har pålagt 
dem. Den offentlige og private sektor kan helt sikkert lære af hinanden. Men debatten må 
være seriøs og tage det særegne ved hver sektor i betragtning, så vi ikke sammenligner pærer 
og æbler. En problemstilling som overvismand Peter Birch Sørensen beskriver udemærket i 
Politiken i dag.”, siger Dennis Kristensen.  
 
 
Yderligere oplysninger: KTO’s formand Dennis Kristensen, telefon 40 18 42 81.  
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