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3 mia. kr. afsat på Finansloven 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte med 

finanslovsaftalen 2008 i alt 3 mia. kr. fra Kvalitetsreformen til 

investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi samt nye 

arbejds- og organisationsformer i 2009-2015.

ABT-fonden skal medvirke til arbejdskraftbesparelser ved at:

>Støtte projekter der kan demonstrere og dokumentere arbejds-

kraftbesparende potentiale inden for offentlig service og omsorg -

med henblik på udbredelse

>Finansiere nationale tiltag, som fx går på tværs af sektorer 

>Skabe diskussion og udbrede kendskab til problemstillinger og 

løsninger på feltet
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Hvorfor en fond med et 
arbejdskraftbesparende formål?

- Den demografiske udvikling –
flere ældre

- Rekrutteringsvanskeligheder
25 pct. af de offentligt ansatte 
bliver pensioneret inden for 6-
7 år

- Voksende forventning til 
offentlige service fra borgerne

Den dobbelte 
demografiske 
udfordring
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Hvordan virker fonden?

Lokale og nationale projekter som giver offentlige myndigheder 
mulighed for at levere samme ydelse med færre ressourcer eller bedre 
ydelser med samme ressourcer. 

Kriterier: 

> Højere produktivitet og arbejdskraftbesparende potentiale

> Udbredelsespotentiale

> Innovative løsninger og teknologier eller modne teknologier brugt I 
en ny kontekst
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Hvem kan søge?

> Offentlig hovedansøger
- hospitaler, plejehjem, skoler, kommuner, statsinstitutioner; typisk i 
samarbejde med private leverandører

> Generelt:

-Demonstrationsprojekter

- ABT-fonden kan medfinansiere op til 75 pct. af projektet

- Offentlige myndigheder skal selv finansiere minimum 25 pct. 

- Nationale implementeringsprojekter - ABT finansierer op til 
100 pct. af omkostningen 
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Medfinansiering af projekter i hele den 
offentlige sektor

> Sundhed

> Telemedicin

> Ældreomsorg

> Handicappede

> Skoler

> Administration og digitalisering

> Og mere… 
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Det praktiske fremover…

 Prækvalifikationen afskaffes
 For lang sagsbehandlingstid

 Øget kvalitet i ansøgningerne

 Næste endelige ansøgning 14. juni 2011

 Sidste runde i 2011

 2 runder om året

 Fonden med FL 2011 forlænget til 2016
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ABT-fondens forventninger fremadrettet

 Hidtil: De 1.000 blomster og efterspørgselsdrevet fond

 Fremadrettet: 

 Flere sektorområder med

 Stadigt højere krav til BC og return of investment

 Skarphed – i ide og beregning

 Tværsektorielle projekter i fokus – ABT-fond er sektor-
uafhængig og skal varetage den fulde samfundsøkonomi

 Komme ud over punktnedslagsprojekter – tænke i hele 
arbejdsgange og understøttelse her (”pakker”)

Storskalaprojekter – her mindre fokus på innovation

Særligt på det kommunale område

Men fortsat en afvejning af investering og risiko

 Flere implementeringsprojekter – store krav til BC

 Måske se ABT-fonden som efterspørgselsgenererende


