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Hvad med lidt ærlighed om sparekravenes konsekvenser 

Af Christian S. Nissen 

 

Tiden må være inde til et opgør med mange års Orwell’ske omskrivninger og 

søforklaringer, når der skal gennemføres offentlige besparelser. Vedgå at det også vil 

medføre forringelser. Det vil de fleste af os – både de offentligt ansatte og borgere – 

kunne forstå og acceptere. 

 

For snart tredve år siden begyndte Finansministeriets ”grønthøster” sine årlige ture rundt 

på den offentlige sektors budgetmarker og indhøstede besparelser med en fast skærhøjde på 

2-3 procent af budgetterne. Efter de foregående femogtyve års konstante, ja nærmest ustyrlige, 

økonomiske vækst var der en del opsparet ”fedt” at tage af. 

Det var i hvert fald opfattelsen i Finansministeriet, hvor jeg den gang arbejdede med 

klargøringen af bemeldte landbrugsredskab. Vi mente - med nogen ret vil jeg stadig hævde - at 

det gennem diverse rationaliseringer og kreative tiltag kunne lade sig gøre at gennemføre 

besparelser, uden at det behøvede at gå ud over kvalitet og omfang af kerneydelserne. De 

centralt besluttede sparekrav gav også de decentrale, lokale ledelser en ofte kærkommen, 

legitim anledning til at gennemføre nødvendige omlægninger. 

Det mødte selvfølgelig modstand både blandt medarbejdere og borgere. Det var dengang, 

man talte om ”nedskæringer”, ”massefyringer” og ”den sociale massegrav”, selvom det reelt kun 

var væksten i de offentlige udgifter, der forbigående blev bremset. Ord og sprogbrug har en 

vældig italesættende kraft. Derfor udvikledes efterhånden en Orwell’sk modgående praksis med 

at iklæde besparelserne – som i Finansministeriet hedder ”budgetforbedringer” - mere spiselige 

gevandter.  

Eksempelvis blev de tilbagevendende grønthøster-besparelser kaldt 

”rationaliseringegevinster”, et flagellantisk begreb, der stadig bruges på flere områder. 

”Nedskæring” lyder så brutalt. Derfor fandt vi på det langt mere positive ord ”nedbygning”. 

Opfindsomheden kendte ingen grænser. 

Denne praksis med sprogligt at skjule kontroversielle konsekvenser og upopulære 

beslutninger lever i bedste velgående. Tag f.eks. regeringens for nyligt udsendte sparekatalog 

med den mere fordøjelige betegnelse ”genopretningsaftale”. Her hedder en af posterne 

”effektivisering af universiteternes administration”, hvor der i 2013 skal spares en kvart milliard. 

Reelt er der tale om banal beskæring af universiteternes driftsbevillinger. Men for at undgå 
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forventelige anklager om, at det vil gå ud over undervisning og/eller forskning, omdøbes det til 

noget, der smager mere af ”afbureaukratisering”, som meget få kan have noget imod. 

Problemet er, at de mange tusinde offentligt ansatte ude i statens og kommunernes 

virkelige verden, der i årevis har oplevet tilbagevendende sparerunder, er blevet immune over 

for den slags eufemistisk sukkerglasur. De oplever stadige forringelser i deres arbejdsvilkår og 

den service, de yder. Men de får hele tiden at vide af chefer og politikere i de højere luftlag, at 

det kan klares uden – ja at det lige frem er forbedringer, der er målet. De trækker i forståelig 

frustration hætterne op over hovedet og går i indre eksil. 

Hvorfor ikke prøve med lidt gammeldags ærlighed? Tænk hvis der var chefer som havde 

mandsmod og hjerte til at sige lige ud til deres medarbejdere, at landet stander i økonomisk 

våde, at det er nødvendigt at findes besparelser og at vi derfor også inden for vores eget 

arbejdsområde må acceptere at skære ned på ambitionsniveauet og gennemføre visse 

forringelser.  Og tænk hvis disse chefers politikere turde give dem lov til at udvise en sådan 

åben ærlighed. 

Jeg tror, at både chefer og politikere ville få en større troværdighed. Og hvad der er 

vigtigere, så ville medarbejderne kunne se en meningsfuld sammenhæng mellem retorikken og 

deres dagligdag. De ville måske ligefrem kunne forstå og acceptere det – og påtage sig en del 

af ansvaret for løsningerne. 

 

 

 

 


