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Nulvækst og ældreområdet 
Finansministeriet har beregnet, at såfremt der gennemføres nulvækst i det offentlige forbrug 
fra 2016 til 2020 vil der være 25.000 færre offentligt ansatte i 2020 set i forhold til det 
planlagte.  

Hvis sundhedsområdet friholdes for nulvækst vil det øge tilpasningskravene på de øvrige 
områder. Det gælder også på ældreområdet, hvor der er udsigt til en stor stigning i antallet af 
ældre frem mod 2020.  

Stor stigning i antallet af ældre 

Fra primo 2015 til 2020 stiger antallet af borgere over 65 år med 
ca. 111.000 personer, hvilket svarer til en stigning på godt 10 pct.  

Hvis der indføres nulvækst fra 2016 og frem til 2020 vil det sænke 
den offentlige beskæftigelse med 25.000 personer i forhold til det 
planlagte. Forudsat at denne reduktion fordeler sig ligeligt på alle 
offentlige områder, vil der blive 2.400 færre sosu-medarbejdere 
på det kommunale område. Såfremt sundhedsområdet i 
regionerne friholdes fra nulvækst, vil reduktionen i det 
kommunale sosu-personale stige til 3.000 personer. Det svarer til 
en reduktion på 3 pct. i 2020 i forhold til det planlagte, jf. figur 1.  

Figur 1. Nulvækst giver færre hænder til flere ældre 

 
Anm.:  Konsekvenserne for antallet af kommunale Sosu-medarbejdere er beregnet under 

forudsætning af, at sundhedsområdet i regionerne friholdes for nulvækst.  
Kilde:  LO på baggrund af Danmarks Statistik, AE og FTF. 
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Antallet af ældre stiger i alle regioner, men der bliver især flere 
ældre i region Midtjylland, hvor antallet over 65 år vokser med 
knap 30.000 frem mod 2020.  

Alle regioner rammes af konsekvenserne af nulvækst, men set i 
forhold til den demografiske udvikling vil presset blive særligt 
stort i region Midtjylland, jf. tabel 1.  

Tabel 1. Ændring i antal ældre og kommunalt sosu-personale ved nulvækst. 

 

I alt Hovedstad Sjælland Syd-
danmark 

Midtjylland Nord-
jylland 

 
--------------------------------------Ændring i antal personer------------------------- 

Personer over 65 år fra 2015 
til 2020 111.358 26.031 19.608 25.162 29.536 11.021 
Sosu-personale (nulvækst 
hele offentlig sektor) -2.410 -740 -357 -547 -488 -266 
Sosu-personale (ingen 
nulvækst i regional sundhed) -3.053 -937 -452 -694 -619 -337 

Kilde:  LO på baggrund af Danmarks Statistik, AE og FTF.  
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