
6.  1945–1980  FRA  INDUSTRISAMFUND  TIL       
      SERVICESAMFUND 

6.1 Befolknings-, erhvervs- og uddannelsesudvikling 
 
 Befolkningsudviklingen 1945-1980 er præget af vækst i varieret tempo, med nog-
le meget store fødselsårgange  (1943-1948), indtil 1962 ret stabile fødselstal, så en 
kortvarig kraftig stigning (’ekkovirkning’), og fra 1966 dalende fødselstal (tab. 6.1). 
Hen i 1970'erne bemærkes en stigning i antallet  og andelen  af ældre over pensions-
alderen (tab. 6.2). 

Stort udsving  
i fødsels-
frekvens 
 
 
 
De gifte  
kvinders  
revolution 
 
 
 
 
Afvandring fra 
landbrug. 
 

 

 
 Faldet i fødselshyppigheden efter 1966 må ses i forbindelse med de samtidige 
ændringer i kvindernes erhvervsmønster.  At en meget stor del af kvinderne efter 
midten af 1960’erne vælger ikke at føde børn så tidligt i livsforløbet som de for-
udgående generationer er netop: valg.  At valget er muligt har en række præven-
tionstekniske og bevidsthedsmæssige forudsætninger.  Til de sidste hører bl.a. 
kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder, som nedenfor beskrevet. 
 
 Udviklingen er endvidere præget af en betydelig afvandring fra landbruget til by-
erne og industrien i sidste halvdel af 1940'erne og i 1950'erne, og siden i 1960'erne af 
en meget kraftig vækst i den offentlige sektors andel af arbejdsstyrken (tab. 6.3).  Af-
vandringen tager form af, at færre unge vælger uddannelse og job i landbruget, hvis 
arbejdsstyrke derfor mindskes ved ‘naturlig afgang’. 
 
 Især i 1960’erne og 1970'erne vokser de gifte kvinders erhvervsfrekvens drastisk. 
Kvindernes voksende erhvervstilknytning er for en meget stor del kommet inden 
for kategorien ‘administration, liberale erhverv mv.’, ikke mindst i den offentlige 
sektor. Dette er sket i sammenhæng med en politisk besluttet udbygning af under-
visnings- og social- og sundhedsområderne, altså i form af offentlig efterspørgsel 
af arbejdskraft på områderne. På disse arbejdsområder er mere eller mindre ‘frivil-
lig’ deltidsbeskæftigelse hyppigt forekommende. I den sammenhæng beskrives 
udviklingen ofte som en samfundsmæssiggørelse eller professionalisering af kvin-
dearbejdet med omsorg for børn, syge, gamle. 

 
Kvindernes voksende erhvervsdeltagelse kommer samtidig med ændrede for-

brugs-, holdnings- og familiemønstre. Væksten er dels blevet forklaret med 
kvindernes ønske om at fastholde en økonomisk-social uafhængighed, dels med for-
brugersamfundets voksende krav til familiernes indtjening og dels med, at 
ledigheden tvinger kvinderne til at fastholde job for ikke at blive udstødt af arbejds-
markedet. Det synes veldokumenteret, at den stigende erhvervsfrekvens tager form 
af, at kvinderne ikke - som tidligere - kvitterer erhvervstilknytningen sidst i 20-
årsalderen for at passe børn, men tværtimod beholder deres job efter fødsel1. Hvilket 
Flere kvinder 
til  
undervisnings-
og 
social- og 
sundheds-
sektorerne 
umiddelbart mindsker det antal jobs, som - ved uændret fravandringsmønster - ville 
have været til rådighed for de unge, der vandrer ind på arbejdsmarkedet. 

                                                           
1 Ingrid Henriksen m.fl.: “Arbejdsløshedsundersøgelserne 1. Efterspørgsel og udbud på ar-

bejdsmarkedet.” SFI publ. 91. 1979 
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Tab. 6.1  Oversigt over BEFOLKNINGENS BEVÆGELSER  1931-1980  
År Leven-

de fødte 
Døde  
i alt 

Døde  
<1 år 

Fødsels 
overskud

Indvan-
drede 

Udvan-
drede 

Netto 
indv. 

Be-
folkn. 
vækst 

Vielser Skils-
misser 

Middel-
folketal  
(1000) 

1931-
1935* 
1936-
1940* 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
 

 
64 407 

 
68 071 
71 306 
79 545 
84 319 
90 641 
95 062 
96 111 
91 714 
84 938 
79 919 
79 558 
76 559 
76 943 
78 261 
76 365 
76 845 
76 725 
75 264 
74 681 
73 928 
76 077 
76 439 
77 808 
82 413 
83 356 
85 796 
88 332 
81 410 
74 543 
71 298 
70 802 
75 359 
75 505 
71 895 
71 327 
72 071 
65 267 
61 878 
62 036 
59 464 
57 293 

 

 
39 468 

 
39 737 
39 657 
37 527 
37 982 
41 087 
42 298 
42 013 
40 043 
35 981 
37 793 
39 300 
37 960 
39 173 
39 350 
39 885 
38 789 
39 588 
41 730 
41 560 
42 159 
43 681 
43 310 
45 334 
45 773 
46 811 
47 884 
49 344 
47 836 
47 290 
47 943 
48 233 
48 858 
50 445 
50 526 
51 637 
50 895 
54 001 
50 485 
52 864 
54 654 
55 939 

 
4 596 

 
4 082 
3 919 
3 737 
3 780 
4 322 
4 590 
4 405 
3 709 
2 997 
2 755 
2 445 
2 209 
2 223 
2 130 
2 051 
1 934 
1 914 
1 758 
1 675 
1 660 
1 636 
1 667 
1 561 
1 576 
1 560 
1 606 
1 497 
1 287 
1 219 
1 058  
1 005 
1 019 

921 
825 
762 
746 
663 
537 
545 
522 
484 

24 921

28 334
31 550
42 018
46 337
49 554
52 764
54 098
51 671
48 957
42 126
40 258
38 599
37 770
38 911
36 480
38 056
37 137
33 534
33 121
31 769
32 396
33 129
32 474
36 640
36 545
37 912
38 988
33 574
27 253
23 355
22 569
26 501
25 060
21 369
19 690
21 176
11 266
11 393
9 172
4 810
1 354

13 238

10 851
7 675
4 575
3 667
2 628
6 810

20 101
21 710
26 352
24 485
22 406
20 287
20 838
19 252
18 187
18 734
20 134
21 901
23 221
24 386
26 638
27 887
27 899
26 625
27 141
29 899
29 814
30 697
26 655
36 257
38 588
35 026
31 200
41 948
33 146
31 946
33 320
32 740
32 059
33 183
30 311

8 481

11 213
6 243
2 702
3 186
1 665
5 121

25 651
28 556
33 063
25 873
25 493
29 001
24 534
18 408
19 826
26 770
32 263
33 734
25 195
22 560
23 647
25 142
24 168
25 958
25 814
29 420
28 071
29 055
30 067
29 499
27 001
31 626
25 762
29 703
39 751
40 659
30 000
26 906
26 735
27 731
29 913

4 757

-  362
1 432
1 873

481
963

1 689
- 5 550 
- 6 846
- 6 711
- 1 388
- 3 087
- 8 714
- 3 696

844
- 1 639
- 8 036

-12 129
-11 833
- 1 974

1 826
2 991
2 745
3 731

667
1 327

479
1 743
1 642

- 3 412
6 758

11 587
3 400
5 438

12 245
- 6 605
- 8 713

3 320
5 834
5 324
5 452

398

29 678

27 972
32 982
43 891
46 818
50 517
54 453
48 548
44 825
42 246
40 738
37 171
29 885
34 074
39 755
34 841
30 020
25 008
21 701
31 147
33 595
35 387
35 874
36 205
37 307
37 872
38 391
40 731
35 216
23 841
30 113
34 156
29 901
30 498
33 614
13 085
12 463
14 586
17 227
14 496
10 262
1 752

 
31 641 

 
34 711 
33 719 
35 825 
36 738 
37 524 
36 341 
40 257 
39 910 
39 279 
37 496 
38 838 
36 575 
35 724 
35 293 
34 973 
35 027 
34 215 
34 310 
33 795 
34 414 
35 897 
36 364 
37 513 
38 580 
39 565 
41 693 
41 424 
41 158 
39 457 
39 158 
36 376 
32 801 
31 073 
30 813 
33 182 
31 782 
31 192 
32 174 
28 763 
27 842 
26 448 

 
2 754 

 
3 413 
3 761 
4 450 
4 913 
5 365 
5 849 
7 500 
6 943 
7 120 
6 991 
6 868 
6 681 
6 735 
6 515 
6 686 
6 771 
6 499 
6 436 
6 571 
6 457 
6 682 
6 606 
6 409 
6 460 
6 483 
6 527 
6 726 
6 939 
7 572 
8 955 
9 524 

13 401 
13 134 
12 637 
13 132 
13 264 
13 064 
13 383 
13 072 
13 044 
13 593 

 

 
3 633  

3 777
3 863
3 902
3 949
3 998
4 045
4 101
4 146
4 190
4 230
4 271
4 304
4 334
4 369
4 406
4 439
4 466
4 488
4 515
4 547
4 581
4 610
4 647
4 684
4 710
4 758
4 797
4 839
4 867
4 891
4 929
4 963
4 992
5 022
5 045
5 060
5 073
5 088
5 104
5 117
5 123

Kilde: DS:  ”Befolkningens bevægelser 1991” Danmarks Statistik 1993    *gennemsnit 
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 Udbygningen af uddannelsessystemet sker tildels efter pres nedefra: igennem 
1950’erne vokser søgningen til mellemskole og realskole, og fra lærere og foræl-
dre i landsognene lyder krav om bedre skoleforhold, 'lige så gode som 
købstadsskolen’. 1958-folkeskoleloven er lighedsorienteret: den ’dæmper’ delin-
gen efter 5. klasse og udsætter det endelige valg af realskolegang til 8. klasse. Den 
’milde deling’ i ’almen’ og ’boglig’ linie for 6. og 7. klasse blev fravalgt af mange 
skolenævn og forsvandt helt med 1974 (?) folkeskoleloven. 
 
Fig. 6.1  Grundskole- og erhvervsuddannelsessystemerne  ca. 1900-1975 
 

Grundskolen under 3 sæt skolelove        
    Univer- Poly- Landbo-    
Folke- og mellem- Folkeskolelov 1958 Folke-  sitet teknisk højskole    
skolelov 1899-1903   skolelov     Semi-   
    1975     narium   
     3. gymn     Teknisk Handels 
     2. gymn    (HF)   
   3. real 10 1. gymn     skole skole 
 4. ml 9  2. real 9        
8 3. ml 8  1. real 8        
7 2. ml 7A 7B  7        
6 1. ml 6A 6B  6        
5  5  5        
4  4  4        
3  3  3        
2  2  2        
1  1  1        
  0 Bhkl  0 Bhkl        

 
 
 Udbygningen af uddannelsessystemet sker igennem 1960’erne og 1970’erne 
over en bred front: HF oprettes som et ny studieforberedende uddannelse, som til-
bud til ikke mindst gymnasiefremmede arbejderbørn, og gymnasieområdet 
udbygges. I 1979 tager ca 25% af ungdomsårgangene studentereksamen/HF, mod 
7% i 1962. Universitets-, seminarie- og ingeniøruddannelserne udvides og nye 
uddannelsesinstitutioner oprettes.  De politiske motiver bag udbygningen var dels 
den opfattelse at uddannelse øgede den økonomiske vækst og velstand, dels ønske 
om at skabe lighed i samfundet ved at give arbejderbørn højere uddannelser.  For-
uden erhvervsuddannelserne udbygges også i 1960’erne og 1970’erne special-
arbejderuddannelserne, senere kaldet arbejdsmarkedsuddannelserne.  

Uddannelses- 
eksplosionen 

 
De unge:  
længere  
uddannelse 
 

 Om erhvervsfrekvensernes udvikling skal endvidere nævnes, at den udvidede 
skolegang og udvidede erhvervsuddannelse medvirker til, at de unge senere mel-
der sig i arbejdsstyrken. Hvorfor en uændret samlet erhvervsfrekvens på 75 i 
årene 1950, 1960 og 1970 antagelig dækker over en stigende frekvens for de >20-
årige. Samt at der kan ses en vis vigende tendens for mænd i alderen over 50 fra 
1960'erne og frem (herom nedenfor, afsnit 6.3 pp 130ff). 
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Tab. 6.2  Befolkningsudvikling, aldersfordeling  1950-1980    (1950=100) 

1000 1950 1960 1970 1980 1950  1960  1970  1980  

Befolkning 
   0- 5 år 
  0-14 år 
15-19 år 
20-64 år 
65-     år 
 

4 252
432

1 154
292

2 465
381

4 566 
367

1 163
369

2 554
480

4 907 
395

1 150
373

2 787
598

5 122
321

1 082
391

2 915
735

100 
100 
100 
100 
100 
100 

107 
85 

101 
126 
104 
126 

115
91

100
128
131
157

120
74
94

134
118
193

Kilder: DS: Statistiske tiårsoversigter 1960,1971,1981, SE Befolkningens bevægelser 1960 
 
 
 

Tab. 6.3  PERSONER I ARBEJDSSTYRKEN, %-vis fordelt på erhvervsgrupper. 1950-1981 

 1950 1960 1965 1970 1975 1981

Landbrug mv. 
Fremstilling mv. 
Bygning, anlæg .. 
En ny folkelig aktivisme-
Handel mv.  
Transport mv. 
Off.adm., lib. erhv. 
Forsk. Servicea)

Uoplyst, 1. gangs.  

25.7
29.3
6.6

14.0
6.9

10.0
6.4
1.1

17.8
29.7
7.3

14.3
7.0

12.9
8.0
3.0

14.6
29.7
8.3

15.1
6.6

15.6
7.2
2.9

10.6 
28.6 
9.1 

15.4 
6.6 

20.5 
6.3 
2.9 

9.3
25.5
8.1

15.4
6.5

27.8
5.6
1.8

6.7
23.9
7.9

14.3
6.4

31.2
6.1
1.5

I alt, % 
I alt, mio. pers. 

100
2.01

100
2.06

100
2.23

100 
2.31 

100
2.49

100
2.67

Efter Palle Bruus: "Erhvervsstrukturen", 1980. Vedr. 1981 Statistisk 10 års oversigt 1988.  
a) Herunder forlystelser, hotel mv., husassistenter. 
 
 
 Udviklingen i befolkningens organisering i perioden præges af en vis stagna-
tion efter 1945: den folkelige aktivisme under besættelsen 1940-1945 svinder hen, 
bl.a. under indtryk af den kolde krig i 1950’erne og Koreakrigen 1950-1953. Fra 
1960 begynder en ny organisering, en ny folkelig aktivisme: først i fredsbevægel-
sen med Kampagnen mod Atomvåben fra 1960 til 1965, senere med forskellige 
protester mod USA’s krig i Vietnam og andre steder, og i 1960’erne med militær-
nægterbevægelse, kvindebevægelse, studenterbevægelse. Gennemgående idé-
mæssige træk var humanistisk baseret kritik af kapitalisme og imperialisme. I for-

 
De nye sociale
bevægelser 
1950-1973 
 
 
 
 
 

længelse heraf vokser i 1970’erne  forskellige græsrodsbevægelser: Beboer-
bevægelser, Folkebevægelsen mod EF, miljøorganisationer frem, tildels med par-
lamentarisk gennemslagskraft2. 

                                                           
2    Se f.ex. Poul Erik Mouritzen m.fl. (1978): “Borgerdeltagelse og græsrodsbevægelser”, Palle 

Svensson & Lise Togeby (1986): “Politisk opbrud. De nye mellemlags græsrodsbevægelse”, 
Drude Dahlerup (1998): “Rødstrømperne .. 1970-1985” bd. 1-2 
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 På det parlamentariske niveau fremstår indtil 1973 en relativ stabilitet: de 4 
‘gamle’ partier ABCD præger regeringsdannelserne, oftest koalitionsregeringer 
med grundlag i folketingsmindretal eller snævre flertalsregeringer (f.x. ’trekant-
regeringen’ (ABE) 1957-1960).  DKP oplever en kortvarig blomstring lige efter 
krigen, taber siden tilslutning. SF kommer i Folketinget 1960 og VS i 1968. Først 
med Fremskridtspartiets (Z) parlamentariske gennembrud ved folketingsvalget 4. 
dec. 1973 indtræder ‘den store ustabilitet’ i det parlamentariske liv. Ved samme 
valg vinder også Danmarks Retsforbund (E) og Danmarks Kommunistiske Parti 
(K)  igen plads i Folketinget, tillige med  Centrumsdemokraterne (M) og Kriste-
ligt Folkeparti (Q). 

 

 
 I 1972 besluttes det ved en folkeafstemning (2.oktober) at indlemme Danmark 
i Det Europæiske Fællesmarked (Romunionen). Romtraktaten fra 1958 angav som 
sit formål “en union mellem de europæiske folk, som uden ophør gøres stadig 
Relativ  
parlamenta-
risk stabilitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1973 EF-
medlemsskab
snævrere”,  med liberalisering af arbejdskrafts, varers og kapitals frie bevægelig-
hed i Europa som middel til sikring af freden på det af mange krige hærgede 
kontinent. I den danske debat fremhævede tilhængerne, at der (næsten) udeluk-
kende var tale om et økonomisk fællesskab, som ville forebygge arbejdsløshed og 
medføre højere indkomster. 
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6.2 Produktionsudvikling - den anden industrielle revolution, og 
den offentlige sektors vækst 

 
 Betegnelsen den anden industrielle revolution (som især bruges om perioden 
1957-1970) kan først og fremmest retfærdiggøres af væksten i industriens beskæf-
tigelse og produktion i perioden, fra en beskæftigelse på ca. 200.000 i 1945 til ca. 
400.000 i 19703, eller fra o. 10% af arbejdstyrken til o. 18%. Når disse tal sam-
menholdes med tab. 6.3, betyder det altså en forskydning inden for kategorien 
fremstillingsvirksomhed fra håndværk m.v. til industri, ofte i form af, at den en-
kelte håndværksvirksomhed udvider og/eller specialiserer produktionen og 
beskæftigelsen. 

Den anden 
industrielle 
revolution 
 
 
 
 
 
 
1945-1957 
Ekstensiv 
vækst i  
industri. 
Intensiv 
vækst i  
landbrug 

 
 I tiden umiddelbart efter 1945 er et karakteristisk træk ved produktionsud-
viklingen en betydelig vækst i landbrugsproduktiviteten, samtidig med afvandring 
fra branchen (tab. 6.4, 6.3). Hertil bidrog bl.a. Marshallhjælpen. Medens industri-
en udvider produktionen, dels ved anvendelse af mere arbejdskraft (extensiv 
vækst), dels på grundlag af en vækst i produktivitet.  Industrien kan i den umid-
delbare efterkrigstid trække på en stor reserve af ledige, bl.a. fra værnemagts-
arbejdernes ophør, og af den fra landet ind vandrende arbejdskraft.  Svend Aa. 
Hansen forklarer vækstmønstret dels med materialemangel, dels med produkti-
onsapparatets nedslidthed, og dels med, at det jo er nærliggende at substituere de 
knappe kapitalgoder med den rigeligere produktionsfaktor arbejdskraft4. Men dels 
også med, at industriens konkurrenter, engelsk og tysk industri, var udbombet, og 
den danske industri følgelig kunne nå at udvikle sig uden konkurrence. De første 
efterkrigsregeringer førte en forbrugsbegrænsende politik, som begunstigede in-
vesteringerne. Men til trods herfor afsatte den betydelige vækst (industripro-
duktionen voksede med 50% blot fra 1946 til 1950) rum til både reallønsudvidelse 
for arbejderne, som i denne periode fremførte en lønkrav ret militant5, og til de 
voksende investeringer. 
 

Tab. 6.4.  Indeks for landbrugs- og industriproduktion og -produktivitet. 
 Landbrug 

BFI
 1929-priser

Landbrug 
antal helårs-

arbejdere

Landbrugs-
produktion 

pr. arb.

Industri pro-
duktion

Industri  
beskæf-

tigelse 

Industri pro-
duk-

tivitet
1938 100 100 100 100 100 100
1945 93 93 100 74 95 78
1946 98 90 109 104 117 89
1947 90 85 106 117 130 90
1948 90 84 107 130 132 98
1949 102 83 123 139 138 101
1950 115 82 140 154 150 103
Fra Sv. Aa. Hansen Økonomisk vækst i Danmark 1914-1975 p 121 

                                                           
3  Egen beregning efter Sv. Aa. Hansen: "Økonomisk vækst i Danmark" bd. II p. 121, 146 og 175. 
4 Sv. Aa. Hansen: "Økonomisk vækst i Danmark" bd. II p. 122 
5 Walter Galenson, op. cit. pp 250-251. 
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Perioden 1950-1957 er præget af den danske økonomis placering i en ‘klemme’: 
det vigtigste eksporterhverv, landbruget, var ramt af de øvrige landes restriktioner og 
subsidier. Det fremtvang en omstrukturering - yderligere - i retning af byerhverv. 
Men udbygningen af byerhvervene (industrien) forudsætter investeringer, altså im-
port. Og på grund af svigtende eller stagnerende landbrugseksportafsætning kunne en 
voksende import ikke eller dog kun vanskeligt finansieres, trods det at der i det øvri-
ge Europa var højkonjunktur. Hvorfor valutabesværligheder, dæmpet industrivækst 
og normalt ret høj ledighed kom til at præge årene 1950-57 (tab. 6.5). 

1950-1957 
Økonomi i 
klemme 
 
 
 
 
 
 
 
Boligvækst 
 
 
 
 
 
 
Industrivækst 
+  vækst 
i offentlig 
sektor 
 
 
 
 
Parcelhus + 
bil –  
det nye  
bybillede 
 
 
 
 
1959-1973 
Intensiv  
industrivækst 
 
Effektivise-
ring  
+ tilpasning af 
arbejdspladser 

 
 En vis ekspansiv tendens udgik fra det offentlige støttede almennyttige bolig-
byggeri, som var motiveret dels med de ovennævnte befolkningspolitiske overvejel-
ser, dels med en beskæftigelsesmålsætning6, og dels med erhvervsudviklingsformål: 
i en vis periode i 1960’erne blev støtte efter boligstøtteloven gjort betinget at, at bo-
ligforeningerne benyttede industrialiseret elementbyggeri,  med det formål at beton-
teknologien skulle udvikles. Dermed blev grunden støbt til nogle sociale problemer, 
som i 1990’erne søges håndteret i byudvalgets regi (kap. 8). 
 
 Væksten, ‘den anden industrielle revolution‘ i Danmark har udenlandsk og in-
denlandsk forklaring. I forlængelse af et internationalt konjunkturopsving skete der 
en meget betydelig vækst i industrieksporten, samtidig med en betydelig indenlandsk 
efterspørgselsstigning.  Medvirkende hertil var dels en voldsom vækst i boligbyggeri 
og urbanisering, og voldsom vækst i den offentlige sektor, især på undervisnings- og 
social- og sundhedsområderne, dels en investeringsfremmende (keynesiansk) øko-
nomisk politik fra 1957, med finansinister og senere statsminister Viggo Kampmann 
(A) som teoretisk ophavsmand. 
 
 Denne periode bringer også en væsentlig ændring i bymønstret. Byerne udbyg-
ges, ikke mindst i form af store områder med parcelhuse - muliggjort af den 
samtidige udvikling i transportteknologien, især bilen. Byudviklingen hænger også 
sammen med en udvikling i produktionssammensætningen, som muliggør en frisæt-
ning af kvindelig arbejdskraft fra hjemmeproduktionen: vaskemaskiner, 
halvforberedt mad, relativt billigere tekstiler. Produktionsudviklingen går altså hånd i 
hånd med en ændring af kønsrollemønstre i forhold til arbejdsmarkedet, og med æn-
dringer i boformerne7. 
 
 Et væsentligt træk i billedet af produktionens udvikling fra 1957 til 1973 er over-
gangen fra ekstensiv vækst til intensiv vækst: da ledigheden falder fra o. 1959, 
mindskes industriens og håndværkenes mulighed for produktionsudvidelse ved ind-
dragelse af ledig arbejdskraft. Der opstår tilbøjelighed til flaskehalsfænomener på 
vare- og arbejdskraftmarkederne. Virksomhedsejere og statsmagt tager flere strategi-
er i brug til at imødegå arbejdskraftmanglen:  

Dels højner man det teknologiske niveau, med den virkning at  arbejdsprodukti-
vitet og arbejdstempo forøges mærkbart.  
Dels indretter man arbejdspladser og arbejdsforhold således, at også handicappe-
de kan fungere på arbejdspladserne. 
Dels omlægges arbejdets tilrettelæggelse, således at (især) kvinders ønsker om 
deltidsbeskæftigelse imødekommes.  

                                                           
6 Henrik Christoffersen: "Det offentlige og samfundsudviklingen", 1978, pp 177-237. 
7 Herom f.eks. Sv. Aa. Hansen & Ingrid Henriksen: "Velfærdsstaten 1940-1978", 1980. 
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Dels iværksætter de amtslige arbejdsmarkedsnævn en del rekruttering af ‘frem-
medarbejdere’ fra Middelhavslandene. Og  

Deltid 
Indvandring 

dels tages især i byggeriet teknikker i brug til gennemførelse af byggeri også om 
vinteren.   

 

Tab. 6.5  Nogle af  DEN ØKONOMISKE POLITIKS HOVEDMÅL, 
 1949-1980   Indikatorer.  

 BNP i fast pris - 
stignings%

Forbrugerpristal -  
stignings%

Ledighed i 
% af fors. 

Betalingsbalanceover-
skud i % af BNP

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
 

4.0
8.3

- 0.2
1.2
5.9
2.9
0.3
2.0
5.1
2.6
6.4
6.3
5.9
5.5
0.5
8.9
4.8
2.4
3.9
4.3
8.2
2.8
3.6
4.4
2.6
1.2

- 1.4
4.9
2.3
1.5
3.5
 0.5

1.1
9.2
9.6
1.7
1.4
1.0
4.6
3.8
2.0
0.4
2.4
2.7
3.2
5.7
5.9
3.3
5.8
6.3
5.4
7.5
3.4
5.6
5.1
5.9
8.1

15.4
8.3
8.3

11.1
10.0
9.6

12.3

*

9.7 
8.6 
9.2 

11.7 
9.0 
7.8 
9.2 

10.5 
9.8 
9.2 
5.9 
4.2 
3.3 
3.0 
4.2 
2.4 
2.0 
2.3 
2.7 
5.0 
3.9 
2.9 
3.7 
3.6 
2.4 
5.2 

11.1 
10.0 
11.4 
12.4 
9.2 
9.9 

 

- 1.4
- 3.7
- 1.2

0.5
0.3

- 1.8
0.5

- 0.4
0.7
2.3
0.3

- 1.0
- 1.5
- 3.0

0.3
- 2.0
- 1.6
- 1.7
- 2.2
- 1.6
- 2.7
- 3.2
- 2.3
- 0.3
- 1.6
- 2.7
- 1.3
- 4.4
- 4.3
- 2.7
- 4.6
- 3.6

Tab. 6.2 kilder: Henrik Christoffersen: "Det offentlige og samfundsudviklingen", 1978 pp. 177-
238 (indtil 1976), Statistisk 10 års oversigt 
* Opgørelse 1979 omfatter ikke medlemmer, udtrådt af forsikringen i løbet af året.  
.  

 
1963 
Helheds-
løsning 

 Skiftende regeringer søger at afhjælpe valutavanskelighederne og at mindske in-
flationen ved at dæmpe vareefterspørgsel og begrænse lønstigninger. I 1963 gøres et 
forsøg med såkaldt indkomstpolitik ved helhedsløsningen, et arbejdsmarkedsindgreb, 
som også søger at begrænse profitstigningerne. 
 

Statsmagten iværksætter udredningsarbejder (Perspektivplanredegørelser I og II), 
bl.a. med det formål at afsøge mulighederne for at øge arbejdskraftudbud og uddan-
nelsesniveau. Arbejdsformidlingssystemet udbygges med ‘mobilitetsfremmende 

PPI + PPII 
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ydelser’, som skal gøre det lettere for ledige at rejse hen til ubesatte jobs. Og Egnsud-
viklingsstøtte iværksættes for at afhjælpe det problem, at visse geografiske områder i 
Danmark, trods den generelle økonomiske vækst, er forblevet arbejdsløshedsøer: ty-
pisk områder, hvor krigsøkonomien har efterladt en relativt stor andel ufaglært 
arbejdskraft i Jylland. 

 
 

Tab. 6.6 PRODUKTION,  BESKÆFTIGELSE  OG  LEDIGHED  1971-1980,  
                  VÆKSTTAL for  PRODUKTION OG BESKÆFTIGELSE 1971-1980 
   LEDIGHED  i %  af  ARBEJDSSTYRKEN 
 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978  1979 1980

BFI – mia. kr. 
1980-priser 

251,3 264,5 274,9 277,4 272,3 287,0 293,7 
 

299,5  
 

312.8 316,0

Heraf privat 204,3 214,4 222,0 222,5 216,1 228,0 231,9 234,4 243,8 243,5
Heraf fremst 48,9 53,0 56,0 56,9 55,5 58,1 58,4 58,2 61,5 64,3
Heraf off. Tj. 47,3 50,0 52,9 54,9 56,3 59,0 61,9 65,1 69,0 72,4
Beskæftigelse 
i alt (1000) 

2298 2346 2375 2368 2338 2379 2399 2424 2453 2442

Heraf privat    1896 1871 1876 1843 1786 1809 1803 1800 1793 1736
Heraf fremst. 547 559 567 549 504 505 503 500 500 490
Heraf off. Tj.      429 475 499 525 552 571 596 624 661 691
Arbejdsstyrke** 2409 2424 2446 2479 2486 2531 2579 2578 2631 2626
Ledighed*** 32 33 21 51 126 133 164 191 162 184
 
Vækst  i forhold til året før, % 
 
BFI vækst i alt 
1980-priser 

3,3 5,2 3,9 0,9 -1,8 5,4 2,4 2,0 4,4 1,0

Privat sektor        2,6 4,9 3,5 0,2 -2,9 5,5 1,7 1,1 4,1 -0,1
Heraf fremst 2,0 8,6 5,6 0,3 -2,4 4,8 0,4 -0,3 5,7 4,5
Offentlige sektor 6,9 5,8 5,7 3,7 2,5 4,8 5,0 5,3 5,9 5,0
Beskæftigelse 
i alt (1000) 

0,6 2,1 1,2 -0,3 -1,3 1,8 0,8 1,0 1,2 -0,4

Privat sektor        -1,6 0,1 0,3 -1,8 -3,1 1,3 -0,3 -0,2 -0,4 -3,2
Heraf fremst. -0,4 2,2 1,4 -3,2 -8,2 0,2 -0,4 -0,6 0,0 -2,0
Offentlige sektor  11,7 10,7 5,1 5,2 5,1 3,4 4,4 4,7 5,9 4,5
Arbejdsstyrke** 1,2 0,6 0,9 1,3 0,3 (1,8) 1,9 (0,0) 2,1 (0)
Ledighed  i % af 
arbejdsstyrke 

1,3 1,4 0,9 2,1 5,1 5,3 6,5 7,4 6,2 7,0

Kilder: Statistiske 10-års oversigter 1981 og 1993 vedr. arbejdsstyrke,  beskæftigelse, 
ledighed og BFI 1971 - 1992. 
** Beskæftigelsestællingerne 1971-1975 (efterår), arbejdsstyrketællinger 1978-1979  (forår). 
 Opgørelsesmåden ændret 1976.  
*** Amtsligt registreret ledighed 
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Dels som følge af efterspørgslen efter kvindelig arbejdskraft, dels som følge af 

fagbevægelsens solidariske lønpolitik, ser vi i 1960’erne en indsnævring af lønfor-
skellene, ikke mindst i form af hurtigere stigende lønninger til kvinder. 

Solidarisk  
lønpolitik 
 
Laveste  
ledighed 

 
 Ledigheden når sit historisk set absolutte lavpunkt i 1973. 
 
 

Tab. 6.7 DEN PRIVATE SEKTOR. Funktionel indkomstfordeling 1971 – 1980 
 
 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Løn % af BFI 
Brutto profit 
% af BFI 
Forbrug af re- 
Alkapital BFI% 
Netto profit 
% af BFI 

57.7

42.3

55.0

45.0

9.1

35.9

54.5

45.5

9.2

36.3

56.7

43.3

10.3

33.0

57.0

43.0

10.9

32.1

56.2 
 

43.8 
 

10.7 
 

33.1 

56.6 
 

43.4 
 

11.1 
 

32.3 

56.7 
 

43.3 
 

11.6 
 

31.7 

57.6

42.6

11.8

30.6

58.8

41.2

12.6

28.6
Egen beregning pga. Statistisk 10-års oversigter 1981 og 1990. 

 
 

Tab. 6.8 FORSYNINGSBALANCEN. 1971-1980 Udvalgte komponenter og  
                  væksttal.  Private erhvervs faste investeringer som % af BFI. 
 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

BNP – mia kr. 
1980-priser 
Import *
Eksport *
Off. Forbrug 
Offentlig  
nyinvestering**

Privatforbrug 
Boliginvestering 
Faste private 
erhv. Inv. ***

do, % af BFI 

307.6

106.3
84.6
68.5

15.5
171.4
25.1

36.9
18.1

323.8

107.9
89.3
72.4

15.3
184.4
33.1

36.3
16.9

335.6

121.7
96.36
75.3

13.1
193.3
34.3

40.3
18.2

332.4

117.0
99.6
78.0

13.2
187.8
25.7

41.0
18.4

330.2

111.4
97.9
79.5

12.8
194.7
22.0

35.2
16.3

351.6

128.8
101.9
83.1

12.9
210.0
26.4

42.7
18.7

357.3 
 

128.8 
106.0 
85.1 

 
13.3 

212.3 
23.8 

 
42.8 
18.5 

362.6 
 

129.0 
107.3 
90.3 

 
13.7 

213.9 
24.0 

 
43.0 
18.3 

375.4

135.4
116.3
95.6

14.7
216.8
23.8

41.9
17.2

373.8

126.2
122.3
99.7

12.8
208.8
19.8

37.7
15.5

 
ÅRLIG STIGNING i % 
 
BNP 
Import 
Eksport 
Off. forbrug 
Off. ny-investering 
Priv. forbrug 
Boliginvestering 
Faste pr. erh.inv. 

2.7
-0.7
5.6
5.5
0.3

-0.8
-1.5
5.2

5.3
1.5
5.6
5.7

-1.2
1.7

31.9
-1.8

3.6
12.8
7.8
4.0

-14.5
4.8
3.4

11.1

-0.9
-3.8
3.5
3.5
0.8

-2.9
-25.0

1.7

-0.7
-4.8
-1.8
2.0

-2.8
3.7

-14.5
-14.1

6.4
15.6
4.1
4.5
0.7
7.9

19.9
21.4

1.6 
0.0 
4.1 
2.4 
3.2 
1.1 

-9.5 
0.2 

1.5 
0.1 
1.2 
6.2 
3.3 
0.7 
0.9 
0.6 

3.5
5.0
8.4
5.9
7.1
1.4

-0.8
2.6

-0.4
-6.8
5.2
4.3

-13.0
-3.7

-16.8
-10.0

Kilder: Statistisk 10-års oversigter 1980, 1981, 1990. DS: Nationalregnskabstal 1984. 
*       varer og tjenester 
**     “offentlige finanser": nyinvesteringer. For 1971-1975 sat lig med finansårets tal, fra1980  deflateret med 
 byggeomkostningsindex. 
***    Beregnet som faste bruttoinvesteringer minus off. nyinvesteringer minus boligbyggeri.  
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Oliekrise 
1973-krise 
Hurtigt vok-
sende ledighed 
 
1973-1980 
Svingende 
vækst i  
privat sektor 
Fortsat vækst  
i offentlig  
sektor 
 
 
Balance- 
problemer 
 
Nye løsnings- 
modeller 
 
 
 
 
 
Begyndende 
monetarisme 
 
 
 
Flere kvinder i 
fagbevægelsen 
 

Nedslidning 
Inflation 

Produktions- og velstandsvækst havede ikke ønskede sidevirkninger: tempo-
opskruning og vinterbyggeri medvirker til øget nedslidning og udstødning (herom 
nedenfor). Og den store efterspørgsel antoges at være inflationsdrivende. 
 
 Med oliekrise, med nedgang i den internationale konjunktur, og med pro-
fitratefald, svingede økonomien omkring 1973 igen tilbage til at være en krise- og 
ledighedsøkonomi8, dog kun i enkelte år med faldende produktion, se tab. 6.6, 6.7  og 
6.8. 
 
 Tab. 6.6 viser stærkt svingende vækst i den private sektors produktion 1973-
1980, med pludselig høj vækst i 1976 og 1979, og ellers lave og af og til negative 
væksttal. I alt vokser produktionen med 10% 1973-1980. Over samme periode mind-
skes den private sektors beskæftigelse fra 1.876.000 til 1.736.000 eller med 8%. 
Derimod vokser den offentlige sektors produktion med 37% og beskæftigelsen fra 
499.000 til 691.000 eller med 38% fra1973-1980. Den samlede beskæftigelse vokse-
de fra 2,375 mill. i 1973 til 2,442 i 1980. Arbejdsstyrken voksede fra 2,446 mill. til o. 
2,650 - og ledigheden fra 21.000 til 184.000. 
 
 Både højkonjunkturperioden og kriseperioden fra 1973 har været præget af infla-
tion og betalingsbalanceunderskud (tab. 6.5, 6.8), som af skiftende regeringer er søgt 
tacklet med forskellige udgaver af ‘indkomstpolitik’9. Samt fra 1976 (augustforlig I, 
se kronologioversigt p. 298) med tilstræbt beskæring af den offentlige sektors størrel-
se som middel, angivelig også i det øjemed at mindske 
betalingsbalanceunderskuddet. Gregers Friisberg argumenterer overbevisende for, at 
disse to politikker er velegnede til at øge ledighedsproblemet, uden at afhjælpe beta-
lingsbalanceproblemet10. 1973-1980 har ledighedstallene gjort det vanskeligt at 
forklare inflationen med ‘for stor efterspørgsel’ efter arbejdskraft. 
 
 Augustforlig I 1976 er det første kriseforlig, hvor politikerne delvis opgiver den 
keynesianske model for krisestyring. Siden følger endnu mere udtalte monetaristiske 
elementer i løsningsforsøgene (især ‘offentlige besparelser’), uden dog nogensinde at 
blive forsøgt konsekvent11.   
 
 I forlængelse af, at kvindernes erhvervsfrekvens vokser, ser vi ikke mindst efter 
1973 en kraftig voksende organisering af dem. Samtidig opretter mange af ‘de nye 
mellemlag’ arbejdsløshedskasser og optræder stedse mere fagforeningsbevidst. 
 
 

                                                           
8 Herom SFI-publikation 91 "Arbejdsløshedsundersøgelserne" og Gregers Friisberg: "Energi og 

økonomisk teori", 1980. 
9 For en grundig diskussion af det politiske fænomen indkomstpolitik, se Auken, Svend & 

Buksti, Jacob A.: ”Den indkomstpolitiske problematik i Danmark”, med oversigt over stats-
indgreb i arbejdsmarkedskonflikter 1933-1975. Økonomi og Politik  1975.3 

10 Gregers Friisberg: “Energi og økonomisk teori” 1980 
11  En samlet forklaring på politikernes, især de socialdemokratiske politikeres, farvel til keyne-

sianismen, har jeg ikke kunnet finde.  Antagelig er en hovedgrund, at keynesiansk teori ikke 
kan forklare samtidig forekomst af inflation og høj ledighed. Om monetaristiske tankeelemen-
ter i danske politikeres forsøg på krisestyring, se f.ex. Karsten Laursen: “Økonomi og moral” 
1997 
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6.3 Sociale problemer - voksende sårbarhed, tiltagende     
  udstødning 
 
 Den nære efterkrigstids problemer (vareknaphedsproblemer) og deres behandling 
lovgivningsmæssigt, er omtalt ovenfor i forbindelse med krigsøkonomien og regule-
ringerne. Det er ligeledes nævnt, at krigstidens nærmest standsede boligbyggeri 
efterlod et vældigt, udækket boligbehov, som fremtrådte som stærkt voksende, da ‘de 
store årgange’, fødselsårgangene fra 1943-1948 meldte sig på boligmarkedet først i 
1960’erne. Boligmangelen søgtes imødegået, dels gennem reguleringer som husleje-
stop og boliganvisning, som videreførtes fra krigstidens lovgivning, dels ved støtte til 
et omfattende boligbyggeri især efter 1960. Betydelige problemer knyttes også til er-
hvervsomlægningen (nedtrapningen af landbrugets arbejdsstyrke) og til industriens 
forholdsvis svage arbejdskraftefterspørgsel først i 1950’erne. Den gennemsnitlige le-
dighed lå mellem 8 og 12% af de forsikrede (tab. 6.5). 

1945-1956 
Vareknaphed 
Rationering 
Ledighed 
 
 
 
 
 
 
 
 
1957-1973 
Mangel på  
arbejdskraft 
Stigende  
forventninger 
 
 
 
 
Forventning 
om vækst - 
krav om  
lighed 
 
Velstand uden 
velfærd 
 
 
 
 
Lighedspolitik 

 
 Opgangskonjunkturen og pris- og lønudviklingen efter 1957 bidrager til en ‘revo-
lution of rising expectations’ hos befolkningen og hos politikerne. Mest udpræget ses 
det i beslutningsmønstret hos især unge familier, der etablerer sig i parcelhus:  de for-
venter et livsforløb med fuld beskæftigelse og konstant voksende indkomst, mens 
boligudgifterne (terminsudgifterne) forbliver konstante. Altså: Først en ‘vandgrøds-
periode’, så en ‘hakkebøfperiode’ og så en ‘engelsk bøf med rødvin periode’ hvilken 
sidste forventes at vare livet ud. Disse stigende forventninger var med til at holde bo-
ligefterspørgslen oppe og dermed holde beskæftigelse, produktion og forbrug oppe. 
 
 Sammenhængende med disse ‘forventninger om vækst’ udviklede sig også for-
ventning om social udjævning, større lighed: 

“I løbet af 1960’erne var der en markant økonomisk vækst, som forbedrede ind-
komsterne og levevilkårene. Det var fra mange sider antaget, at økonomisk vækst 
ville føre til, at der fremkom en mere ligelig fordeling af både indkomster og øvri-
ge sider af levevilkårene. Ved 1960’ernes slutning rejstes der imidlertid tvivl om 
denne antagelse. Det blev - bl.a. i Bent Hansens bog Velstand uden velfærd - på-
vist, at der fortsat eksisterede markante uligheder i samfundet, og at disse 
uligheder tilsyneladende ikke var forsvundet i og med den økonomiske vækst”12. 

 
 Forventningen - og det politiske ønske - om større lighed i befolkningen var ikke 
alene en passiv forventning. På uddannelsespolitikområdet blev lighedsmålsætningen 
søgt realiseret gennem Folkeskoleloven 1958 og gennem etablering af Statens Ud-
dannelsesstøtte og med etablering af Højere Forberedelseseksamen (HF) som 
rekrutteringsvej til de højere uddannelser, især tiltænkt (gymnasiefremmede) arbej-
derbørn. Et mål hermed var at give flere adgang til uddannelser, der ville give dem 
højere indkomster, og samtidig gennem større udbud af højtuddannede at mindske 
deres knaphedsbetingede lønfordele. Det kaldtes mobilisering af intelligensreserven. 
På arbejdsmarkedet søgte fagbevægelsen gennem ‘solidarisk lønpolitik’ at indsnævre 
lønforskellene, hvilket især lykkedes i forholdet mellem mænds og kvinders lønnin-
ger. 
 

                                                           
12   Lavindkomstkommissionens betænkning, bet. 946 1976. p 15.  Erik Jørgen Hansen: “Lighed 

gennem uddannelse?”  1972, og Iver Hornemann Møller: ”Om ulighedens årsager” 1978 
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 Ulighed blev altså formuleret som politisk problem, også som socialpolitisk pro-
blem. Det forhold, at uligheden ikke var mindsket gennem højkonjunkturen gav 
anledning til nedsættelse af den socialdemokratiske folketingsgruppes lig-
hedskommission i 1971 (betænkning 1973: “Kravet om lighed”, red. M. Lykketoft), 
til nedsættelse af A-regeringens Lavindkomstkommission i 1976 og til adskillige un-
dersøgelser i Socialforskningsinstituttets regi13. Lavindkomstkommissionen fik i 
opdrag at analysere mekanismer, som skaber ulighed i erhvervsindkomster samt 
“overførselsindkomster og andre forhold af betydning for indkomstindtjeningen, som 
f.ex. arbejdsvilkår, sundhedstilstand, boligstandard, sikkerhed for indtjeningen, samt 
uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesstrukturer i de lokale områder” (bet. 946 p. 
15-16).  

Ligheds- 
kommision 
 
Lavindkomst-
kommission 
 
 
 
 
 
 
Troen på det 
styrbare sam-
fund 
 
 
Fattigdom og 
ulighed 
som tema og 
indsatsområde 
 
Afskaffelse af 
individuelle 
og sociale  
barrierer for 
lighed 
 
 
 
 
Høj indtjening  
ny sårbarhed 

 
 Det hører med til 1960’ernes og 1970’ernes politikeres samfunds- og selvforstå-
else, at de mente det muligt og ønskeligt at styre samfundets udvikling, herunder 
produktionens størrelse, sammensætning og fordeling, gennem politiske beslutninger. 
 
 For datidens kritikere af uligheden var det ikke vigtigt at afskaffe de riges rigdom. 
Problemet var de fattiges fortsatte fattigdom. I forlængelse af debatten om ulighed fo-
regår der i slutningen af 1960’erne og især i 1970erne en debat om fattigdom i 
Danmark (se litteraturlisten). Et for den socialpolitiske debat, og for debatten om det 
sociale arbejde, centralt synspunkt er den opfattelse, at (den enkeltes) fattigdom kan 
være forårsaget af barrierer, som personen kan (bringes i stand til at) overvinde, eller 
som kan fjernes. Fjernelsen af barriererne hhv. opkvalificeringen af den enkelte til at 
overvinde barriererne kan  ske ved en social indsats og/eller en socialpolitisk indsats. 
Det  forudsattes, at politikerne via den økonomiske politik har tilvejebragt efterspørg-
sel efter den enkeltes arbejdskraft. På den baggrund bruges betegnelsen 
restfattigdom14, og på den baggrund diskuteres mulige foranstaltninger imod restfat-
tigdommen. 
 
 Opgangskonjunkturen i årene efter 1957 sætter en række ‘nye’ sociale problemer: 
For det første betragtes Arbejdskraftmangelen som både et socialt problem, som kan 
søges afhjulpet med mobilitetsydelser og andre arbejdsmarkedsmæssige foranstalt-
ninger, og som en løftestang for revalideringstanken (som jo ganske vist har rod 
tilbage til bl.a. Samfundet og hjemmet for vanføre i 1872-1886).  For det andet affø-
der de til knapheden knyttede flaskehalsproblemer et lønpres på delmarkeder af 
arbejdsmarkedet, et pres som de politiske beslutningstagere anser som inflationært og 
dermed som skærpende betalingsbalanceproblemerne. For det tredie medfører den 
normalitet, som helårsbeskæftigelse og parcelhus for den unge faglærte familie er 
ensbetydende med, at sygdom eller (uventet) ledighed i ‘vandgrødsperioden’ kan 
vælte økonomien (terminsbetalingen), til forskel fra den unges faglærte forældre, som 
var vant til f.ex. 3 måneders vinterledighed og som boede i lejlighed. Med andre ord: 
Den højere levestandard under højkonjunkturen havde for unge familier form af sto-
re faste udgifter, hvorfor risikoen for en social deroute ved midlertidig 
indkomstnedgang var betydelig: Der var etableret en ny form for social sårbarhed. 
At afskaffelsen af de 3 måneders vinterledighed også for de unge på længere sigt be-
tød nedslidning og forringet helbred, var på dette tidspunkt ikke i focus. 
 

                                                           
13   f.ex. Erik Jørgen Hansen: “De 14-20 åriges uddannelsessituation I-II, 1968/1971 
14   Bent Rold Andersen: “Grundprincipper i socialpolitikken” 1971, p. 179. 
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 Opgangskonjunkturen i årene efter 1957 øger også forekomsten af velkendte pro-
blemer: Arbejdsintensiveringen afføder betydelige nedslidningssymptomer, som især 
rammer midaldrende manuelt arbejdende15. Og i forlængelse af nedslidningen med-
fører arbejdsgivernes sortering ved ansættelse en udstødning af de nedslidte. Det 
politiske klima, hvori opmærksomheden skærpes om arbejdsmiljøproblemerne, er 
præget af kapitalismekritiske universitetsstuderende, der i samarbejde med dele af 
fagbevægelsen retter forskellige faglige søgelys på årsagerne til og virkningerne af 
det opskruede arbejdstempo16: både arbejdsgivere og fagbevægelse deltog aktivt i 
udviklingen af ‘produktivitetsfremmende’ lønsystemer, herunder akkordordninger.   

 

 
 Med udviklingen i erhvervsstrukturen følger også en almen skærpelse af kravene 
til arbejdskraftens kvalifikationsniveau. Kravene forklarer periodens uddannelseseks-
plosion, som teoretisk understøttedes af human capital-teorien. Produktionsud-
viklingen skaber altså nye og store arbejdergrupper - men den skaber også nye grup-
per af tabere - dels kan nogle mindre erhvervsdrivende ikke længere holde en 
omsætning, der giver afkast til en families leve-behov, dels bortrationaliseres en del 
fag, som følge af nye materialers og teknikkers fremkomst (bødker, skomager, tæk-
kemand, skrædder m.fl.). Og dels forsvinder eller mindskes nogle (service-) fag, 
fordi efterspørgslen efter dem forsvinder (drager, skopudser m.fl.). 
 
 Stigningen i landbrugsproduktiviteten følges af et relativt prisfald på landbrugs-
produkter. Det øger forbrugernes realløn. Og det bringer især de mindste husmænd i 
klemme. Deres indkomst falder i og med prisfaldet. Deres brugsstørrelse muliggør 
ikke produktionsforøgelse via mekanisering, og de udstødes i ret vid udstrækning af 
erhvervet. Typisk i  form af enten salg af jorden til naboen, som derved får et større 
brug, og egen overgang til enten pension eller job som arbejdsmand, eller i form af 
først lønarbejde samtidig med måneskinsarbejde på egen jord, siden nedslidning og 
førtids-pensionering17. 
Fra  
nedslidning  
til  
udstødning 
 
 
 
 
 
 
 
Højere  
kvalifikationer
 
- 
 
Fag udgår 
 
 
 
 
Billigere  
fødevarer: 
husmands- 
problemet 
 
 

 
 Udviklingen i erhvervsstrukturen skaber større afstand mellem hjem og arbejde, 
og gør stadig flere børn ‘underholdningstrængende’ i forældrenes arbejdstid. Afstan-
den mellem hjem og arbejde bliver ikke blot geografisk - den bliver også funk-tionel: 
Stedse færre børn vokser op i umiddelbar nærhed af og tilknytning til produktionen. 

-

Krav om 
børneinstitu
tioner 
Det betyder, at flere af de fornødne livsfærdigheder ikke kan indlæres i hjemmet. Der 
opstår med andre ord institutionsbehov, eller rettere: det øges kraftigt. Hvilket, da 
kommunerne bygger institutioner for at imødekomme behovet, medfører efterspørg-
sel efter kvindelig arbejdskraft, hvilket igen afføder atter en vækst i 
institutionsbehovet18. 

                                                           
15    Inger Koch-Nielsen: "Invalidepensionistundersøgelserne" SFI-publikation 100, pp 48 ff 1980 
16    en række ‘fagkritiske’, især social- og arbejdsmedicinske rapporter satte focus på problemerne 

og gav anledning til bl.a. revision af arbejdssikkerheds- og arbejdsskadelovgivning: “Maler-
rapporten”1972, “Murerrapporten” 1972, ”Opløsningsmiddelrapporten” 1977 mmfl. 

17    Disse husmænds pension klemtes siden af socialindkomstloven, se p. 188-191 
18    Perspektivplan II, pp. 526-529 har som hovedmål at beskrive, hvordan mere arbejdskraft kan bli-

ve til rådighed for offentlige og især private arbejdskøbere. I redegørelsen beregnes, hvor megen 
arbejdskraft, der frigøres ved institutionsbyggeri og -drift. 
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 Kriseperioden fra 1973 afføder de ovennævnte almindelige lavkonjunkturpro-
blemer - ledighed, løntryk, yderligere marginalisering af arbejdskraft. Men den affø-
der også problemer, som i forhold til tidligere udviklinger må betragtes som særlige - 
som følge af erhvervsstrukturelle og befolkningsmæssige forskydninger i den forud-
gående højkonjunkturperiode. 

1973 
ledighed. 
 
Flere på 
førtidspension  

 

  Fig. 6.2 Tildeling af invalide- og førtidspension 1966-1991. Tusinder 

 

Kilder: SFI-publikation 100: ” Invalidepensionistundersøgelser 7”, p. 19, og Statistiske Ef-
terretninger: ”Social sikring og retsvæsen” 1983/2, 1988/14 og 1993/2. 

 + Invalidepension . Invalidepension + EP + FFP, e. 1983 ”Behovsbestemt FP”. 
 

Især  
ungdoms- 
ledighed. 
Tilgang  
+ ledighed =  
gøgeunge-
effekt 

 Ledigheden, som vokser fra 1973, rammer især unge, og her især unge kvinder. 
Som følge af de private og offentlige arbejdsgiveres øgede kvalifikationskrav til ar-
bejdskraften gennem 1960'erne og 1970'erne anskues især ungdomsledighed som en 
trussel, generelt set, mod de unges erhvervskvalifikation  - ‘man risikerer, at de aldrig 
bliver uddannet eller arbejdsvant’ (smlgn. Stauning-citatet fra 1932, p 113). Hertil 
kommer, at den stigende kvindelige erhvervsfrekvens (den ophørte fravandring fra 
arbejdsmarkedet) i en periode med stagnerende efterspørgsel efter arbejdskraft med-
virker til en skærpelse af konkurrencen arbejderne imellem, og dermed til 
forekomsten af gøgeungeeffekter på dele af arbejdsmarkedet. 
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Fig. 6.3  UDSTØDNINGSHJULET  Fra ”Arbejdsmiljø” Rapport nr. 3, Arbejdsmiljøgruppen af 
1972.  Med venlig tilladelse af Claus Deleuran og Lone Deleuran  
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 Der er en vis ironi i det forhold, at specielt kvindernes tilbøjelighed til at gøre det, 
som politikerne og deres embedsmænd (i PP I og PP II) samt den private sektors er-
hvervsledere tryglede dem om i 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne: Nemlig at 
kræve uddannelse og job - at denne tilbøjelighed bliver udnævnt til at være socialt 
problemskabende i 1970’- og 1980’erne. Hvor de private virksomheder ikke efter-
spørger den til rådighed stående arbejdskraft, og hvor folketingets flertal hellere vil 
betale de unge arbejdsløshedsdagpenge end tilbyde dem uddannelse eller job (dette 
sidste kaldes besparelser i den offentlige sektor). 
 

Voksende 
sygelighed 

 En tilsyneladende autonom udvikling forekommer i befolkningens sygelighed: 
Interviewundersøgelser19 vedr. juli kvartal 1966 og 1977 udviser næsten en for-
dobling. Med forbehold for usikkerheder er stigningen markant. Den falder 
hovedsagelig på kortere varende sygdom. 
 
 Foruden sociale problemer af indenlandsk oprindelse skabte politiske konflikter i 
andre lande også problemer, som måtte håndteres på dansk grund. En del østeuropæ-
ere flygtede i 1950’erne til Vesteuropa. Oftest blev de modtaget med åbne arme og 
fik opholds- og arbejdstilladelse – det var jo under den kolde krig, og de var flygtet 
fra NATO-landenes ’røde fjende’. Især gav den russiske undertrykkelse af Ungarn i 
1956 anledning til en tilstrømning på ca. 1.500 flygtninge til Danmark. Også jøde-
udvandring fra Polen i 1960’erne gav anledning til offentlig indsats i Danmark. En 
del amerikanske soldater deserterede i 1970’erne for at undgå krigstjeneste i Vietnam 
– de måtte hjælpes ulovligt i og igennem Danmark! Også efter Vietnamkrigens af-
slutning flygtede en del, bl.a. til søs, og blev samlet op af danske skibe. De 
vietnamesiske bådflygtninge gav ikke anledning til samme problemer som de ameri-
kanske soldater – de havde jo nærmest holdt med USA. Efter Pinochet’s blodige kup 
i Chile 1973 kom en del chilenske flygtninge til Danmark. Det skal bemærkes, at 
langt de fleste flygtninge blev indbudt af den danske regering, efter aftale med 
UNHCR. Fra 1979 blev der givet fast indrejsetilladelse til 500 UNHCR-flygtninge 
pr. år, foruden de vietnamesiske bådflygtninge. I perioden 1956-1983 kom i alt 
12.700 flygtninge til Danmark20. 

Flygtninge i 
Danmark 
især efter 
1956: 
 
Ungarn 
Polen 
USA 
Vietnam 
 
Chile 

 
 En del af de nævnte flygtningegrupper ønskede at etablere sig i Danmark, andre 
af dem ønskede at vende hjem (ikke mindst chilenerne), og atter andre ønskede at rej-
se videre, ikke mindst til Nordamerika.  Disse deres forskellige behov gav anledning 
til forskellig social indsats (herom p. 160). 

                                                           
19  Mogens K. Jensen: "Sociale problemer og ydelser 1966-1977" - SFI-meddelelse 30. 1980. 
20  Se f.ex. Kommunernes Landsforening & Dansk Flygtningehjælp: ”Danmarks flygtninge” 

1985,  Dansk Flygtningehjælp: ”Flygtning i Danmark” 1987 
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6.4 1945–1980  Sociale institutioner 

6.4.0 Solidaritetsprincippet gennemslag, ordningernes vækst,  kommunal-
reformen og den 4. socialreform  

 
 De sociale institutioners udvikling 1945-1980 er for de store forsørgelsesord-
ningers vedkommende præget af, at universalitetsprincip og solidaritetsprincip vandt 
frem på bekostning af subsidiaritetsprincippet: alderdomsforsørgelse, invalide-
forsørgelse, enkeforsørgelse, sygebehandling og sygeforsørgelse (sygedagpenge), 
samt arbejdsløshedsforsikringsordninger ændredes i retning af mindre forsikrings-
præg: personkredsene udvidedes, tildelingskriterierne lempedes, skattefinansierin-
gens andel øgedes, satser for understøttelsen forhøjedes og gjordes risikouafhæn-
gige, varighedsgrænser og karenstidsbestemmelser lempedes eller afskaffedes helt. 
Mest markant eksempel er Folketingsvedtagelsen 1964-65 om fuld folkepension til 
alle. 

Universalitets- 
og solidaritets-
princip i 
vækst: 
 
tiltagende 
statsfinan-
siering af  
dagpenge 
 
 
 
 
 
Solidaritets- 
princippet 
 
 
 
 
 
Subsidiaritets- 
princippet 

 
 Selvom ordet ikke blev brugt i forbindelse med de ovennævnte lovændringer, er 
det rimeligt at karakterisere dem som præget af  solidaritetsprincippet21: 

ved en persons tab af indtægtsmulighed eller anden samfundsbetinget ulykke på-
tager samfundet sig en erstatningsforpligtelse, en pligt til så vidt muligt 
genetablere personen i normaliteten.  

  "Solidaritetsprincippet lægger i modsætning (til subsidiaritetsprincippet, vj) .. 
stor vægt på, at fællesskaberne faktisk øver stor indflydelse på den enkeltes livs-
vilkår og dermed på hans muligheder for at udnytte egne kræfter og evner. Den, 
som lider skade på grund af ugunstige betingelser, har efter denne opfattelse krav 
på erstatning af fællesskabet"21. 

 
Som alternativ til solidaritetsprincippet kan politikerne beslutte at indrette social-

politikken på grundlag af subsidiaritetsprincippet. Subsidiaritetsprincippet eller 
underordnelsesprincippet er især i den katolske sociallære22 blevet fremhævet 
som ønskeligt:  

samfundet bør kun komme den enkelte borger til hjælp, når hans egne mulig-
heder er udtømte, eller endog kun når mindre eller underordnede fællesskaber 
ikke har mulighed for at løse problemet. Paven fremhæver herom (p. 67) at 
staten her har en stedfortrædende funktion, der bør være så kortvarig som mu-
ligt.  I afsnittet polemiserer paven mod ”velfærdsstaten”. 

                                                           
21 I denne bog anvender jeg  begreberne i overensstemmelse med Bent Rold Andersens "Grund-
principper i socialpolitikken", pp 53 ff.  

Socialdemokratiets formand Anker Jørgensen gav et politisk forsvar for solidaritetsprincippet: 
"Vi socialdemokrater går absolut ikke ind for, at befolkningen skal belæsses med unødige skattebyr-
der.  Men det er pop-politik at ville bilde folk ind, at man helt eller delvis kan skære betalingerne til 
det offentlige væk. Læg vel mærke til, at de, der taler om besparelser, reelt mener, at de regninger, 
der hidtil er blevet betalt af det offentlige, nu skal betales af folk selv. Hvad enten det drejer sig om 
lægehjælp, uddannelse eller sociale goder, så er det jo menneskelige behov, der skal dækkes. Hvis 
man overlader det til folk selv, så forsvinder hele meningen med vores fordelingspolitik - det er de 
dårligst stillede, der rammes. Skatterne i sig selv udgør en beskyttelses-mekanisme. Det er gennem 
dem, vi påtager os vore solidariske forpligtelser - og gennem dem, vi selv beskyttes". Aktuelt, sep-
tember 1974. 
22   ”100 ÅR – KATOLSK  SOCIALLÆRE”. Centesimus annus. Rundskrivelse fra pave Johannes 
Paul II. 1991, især pp 66 ff. 
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 I og med at de store, generelle forsørgelsesordninger i stadig højere grad skattefi-
nansieredes, var det ubetænkeligt at lade stadig flere (skatteydere) være omfattet af 
ordningerne, som forblev retsprægede: faste tildelings- og udmålingskriterier. 
 
 For personer, der ikke var omfattet af pensions- eller dagpengeordningernes for-
sørgelsesydelser, eksisterede Lov om offentlig forsorg fortsat som det nederste 
sikkerhedsnet. Og det forblev lavt: almindelig kontanthjælp efter Forsorgsloven lå 
langt under dagpengeniveau, indtil gennemførelsen af den 4. socialreform, med Bi-
standsloven i 1976. Herom nedenfor. 

Det  
nederste 
net: LOF 
 

 
 Igennem 1950’erne og 1960’erne udvikledes en rig flora af institutionsydelser, 
dels inden for forsorgslovens rammer, dels ud over dem. Universalisme-tankegangen 
indgik som motiv i institutionsudbygningen:  Alle børn skulle have mulighed for 
daginstitution - det skulle ikke blot være ‘risikobørn’, der optoges i daginstitution. 
Familievejledning skulle tilbydes alle med behov for det, til afløsning af tilsyn med 
enlige forældres børn. Sideløbende hermed specialiseredes og fagliggjordes det soci-
ale arbejde. Stedse flere gruppers særlige problemer søgtes afhjulpet ved opbygning 
af stedse flere særlige ordninger. Dette blev siden benævnt ‘kategorikløvningen’: 
hver ny lov opregner sin kategori af socialbrugere, med sine særlige problemer som 
tildelingskriterium for en særlig social ydelse. 

 

 
 Ikke mindst på institutionsområderne har en behandlingsoptimisme præget udvik-
lingen: Fagfolk og politikere har troet på, at opbygning af fagligt kvalificerede 
ordninger og institutioner nyttede noget med henblik på løsning eller afhjælpning af 
menneskers problemer. Målsætningerne om forebyggelse og revalidering har været 
afgørende argumenter for opbygningen af disse ydelsessystemer. Målsætninger, som 
er solidt plantet i solidaritetsprincippet: det har jo mest mening at tale om en ‘sam-
fundsmæssig’ eller ‘fællesskabs-‘interesse i at forebygge sociale ulykker, hvis 
fællesskabet faktisk stiller de ressourcer til rådighed, som den forebyggende eller re-
validerende indsats kræver. At der har manifesteret sig et behov for, og en politisk 
opbakning bag, opbygningen af sådanne forebyggelsestiltag som daginstitutioner, 
sundhedspleje, svangerskabshygiejne, fremgår klart af ordningernes vækst. At de er 
blevet betragtet som offentlige, kollektive,  opgaver, fremgår af finansieringsformer-
ne. Først efter 1980 har der igen været politiske røster af større betydning med krav 
om tilbagevæltning af byrden ved børns daginstitutionsbrug til forældrene. 
 
 Udviklingen og udbygningen i 1950’erne og 1960’erne af forsørgelsesydelser og 
institutionsydelser tilsigtede bedre levekår for de enkelte målgrupper, i den betydning 
at man ønskede at iværksætte foranstaltninger, som kunne ‘normalisere’ (tilvæ-relsen 
for) de ikke helt ‘normalt arbejdsduelige’ personer. Hver enkelt af foranstaltningerne 
kunne sandsynliggøre sin nyttevirkning med hensyn til fremskaffelse af normalar-
1950-1970 
Institutions-
vækst: 
universalise- 
ring  
og  
specialisering
 
 
 
 
Behandlings-
optimisme, 
fag-tro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revalidering 
 
og 
 
trivsel 

 bejdskraft. Dog: ikke alle foranstaltningerne havde dette snævre formål - 

omsorgsloven af 1964 og reglerne (om højeste IP) i IP-loven af 1965 kan siges at 
have en egentlig trivselmålsætning for de af arbejdsmarkedet udstødte/udvandrede. 
Også omkring ændringer i særforsorgslovgivningen kan tilsvarende målsætninger 
findes. 
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 Denne vækst i de sociale institutioners antal og mangfoldighed var på én gang 
løsning og problem: Instutionernes ydelser ansås som ønskede og nyttige. Men dels 
udgjorde de en del af den vækst i den offentlige sektors arbejdskraftforbrug, som PP I 
og PP II mente ville udsætte den private sektor for arbejdskraftmangel. Dels medførte 
væksten uoverskuelighed og mindre-end-maksimal effektivitet i institu-tionernes 
samlede indsat. Dette sidste beskrives teoretisk, og sandsynliggøres empirisk, i for-
bindelse med socialreformundersøgelserne23. 

Institutions-
vækst: 
løsning og 
problem 

 
 Begge problemer kan spores, men hovedvægten ligger nok på det sidste, som mo-
tiv for nedsættelsen af socialreformkommissionen i 1964 - ganske vist på initiativ fra 
Venstre, men med socialdemokratisk og socialteknokratisk dominans - med den op-
gave at “forberede og afgive betænkning om en samlet reform af det danske 
tryghedssystems organisatoriske, administrative og finansielle struktur og at udarbej-
de forslag til de lovændringer, der måtte være nødvendige hertil”.   Formand 
blevDansk Blindesamfunds formand, H.C. Seirup. 

1964 
Socialreform- 
kommisionen 
 
 
 
 
 
Forenkling 
Effektivise-
ring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsøg på 
Styring 
 

 
 Kommissionen skulle herunder undersøge 
• “om det - uden at forringe de sociale hjælpemuligheder og den sociale sikring i 

øvrigt - er muligt at forenkle og effektivisere den sociale administration, ... Kom-
missionen skal herved have for øje, at den sociale administration - til gavn for 
dem, der modtager ydelserne - må være egnet til at sikre og udbygge effektivite-
ten af den forebyggende, behandlende og revalidereende virksomhed og må være 
egnet til at fremme den bedst mulige koordination af de forskellige foranstaltnin-
ger”  

• “.. mulighederne for at forenkle finansieringen af de sociale sikringer, herunder 
opkrævningen af bidrag” 

• “hvorvidt det er ønskeligt og muligt at ændre reglerne om de almindelige sociale 
sikringer for i højere grad at tilpasse dem til nutidens målsætning om forebyggel-
se, revalidering, tryghed og trivsel”. 24 

 
 Som nævnt var mangfoldigheden og uoverskueligheden en del af begrundelsen 
for iværksættelsen af den 4. socialreform. Men mangfoldighed, kompleksitet og 
uoverskuelighed var ikke et isoleret socialsektorfænomen. Den økonomiske udvik-
ling i 1950'erne og 1960'erne sprængte århundredgamle produktions-, bolig- og 
administrationsenheder, og affødte en vild vækst både af firmaer, byer og offentlige 
administrationsapparater over et meget kort åremål. Denne udvikling gav anledning 
til en total statslig/kommunal forvaltningsreform i et forsøg på en vis ‘planmæssig’ 
styring af samfundsudviklingen. Reformen blev forberedt bl.a. af en kommunal-
reformkommission, hvis forslag førte til inddelingsreformen i 1970 (sammenlægning 
af kommuner og amter til hhv. 275 og 14). Hertil kom en opgavefordelingsreform og 
en byrdefordelingsreform. 1970’ernes socialreform blev til som et led i denne om-
ordning af de offentlige opgaver, administrationsorganer og finansierings-systemer 
(fig. 6.3 25). I den politiske proces blev reformen markedsført under overskriften de-
centralisering: større indflydelse til kommunerne, mindre til staten. 

                                                           
23  Bent Rold Andersen (1971): "Grundprincipper i socialpolitikken" kap. 10. 
24    Socialreformkommissionens første betænkning 543/1969 “Struktur og dagpenge” p. 3 
25   Kilder: Kommunernes Landsforening: "Ledelsen af kommunens økonomiske politik 1", 1976.  

Diverse sektorlove. 
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 Dette reformkompleks blev iværksat af politikere og embedsmænd, hvis tankesæt 
var præget af en keynesiansk samfunds-, stats- og menneskeopfattelse, som jeg, uden 
at have foretaget idéhistoriske kildestudier, mener at kunne karakterisere som føl-
ger: 

Forsøg på 
helhedsyn 

Socialreform-
kommissio-
nens  
 
undersøgelser 
 
 
 
forslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samling 
 

Keynesia- 
nismen 

• Det er både ønskeligt og muligt, at staten via en penge- og finanspolitisk styring 
af totalefterspørgslen skaber fuld beskæftigelse (makro-niveauet). Konjunkturbe-
stemt arbejdsløshed er derfor et midlertidigt fænomen. 

• Det er både ønskeligt og muligt, at statsmagten (incl. kommunen) intervenerer i 
den enkeltes tilværelse med tilbud om hjælp ved midlertidigt indkomstbortfald, 
og med tilbud om - via revalidering eller uddannelse - at den enkelte kan øge sine 
muligheder på det arbejdsmarked, som præges af den høje arbejdskraftefter-
spørgsel (mikro-niveauet). 

 
 Jeg tillader mig at betegne denne samfunds-, stats- og menneskeopfattelse som 
helhedsorienteret både på makro- og på mikroniveauet.  Se herom også kap. 2. 
 
 Socialreformkommissionen iværksatte en række undersøgelser26 af de offentligt 
og halvoffentligt drevne social- og sundhedsinstitutioners virkemåder, medarbejder-
nes rolleopfattelser, og af befolkningens (brugernes) oplevelse af problemforløb og 
kontakt med institutionerne. På baggrund af undersøgelserne stillede kommissionen 
forslag om reform af sygesikringsområdet, syge- og barselsdagpengeområdet, samt 
den sociale bistands område (kontanthjælp og serviceområderne). Forslagene omfat-
tede styrelses- og administrationsstrukturen og ydelserne. 
 
 Kommissionens forslag27gik ud på opgave- og byrdeomlægning:  
• samling af en række privat, kommunalt, amtsligt eller statsligt organiserede ydel-

sessystemer i et hovedsageligt primærkommunalt system, bestyret af kommunal-
bestyrelse og dennes socialudvalg og børneværnsudvalg,  

• systematisering af personkreds, tildelings- og udmålingskriterierne for kontant- og 
serviceydelserne efter et behovsprincip. 

 
 Samlingen af de sociale ydelsessystemer gennemførtes ved 4 love: Den sociale 
styrelseslov (1970), som oprettede de lokale, regionale og centrale organer, (for så 
vidt som de ikke var der i forvejen), som skulle forestå de sociale ydelser, når de se-
nere ved andre loves ikrafttræden blev henlagt dertil. Samt ved Sygesikringsloven 
(1971) og Syge- og barselsdagpengeloven (1972) (begge trådt i kraft 1973) og Bi-
standsloven (1976), som henlagde opgaver og personale fra sygekasser, revali-
deringscentre, mødrehjælpsinstitutioner, børne- og ungdomsforsorg, ældreomsorg, 
kommunale socialforvaltninger, og fra 1980 særforsorg til (først og fremmest) de 
primærkommunale social- og sundhedsudvalg28. Idéen var et ‘én-strenget system’: én 
medarbejder skulle have ansvaret for  en helhedspræget indsats i forhold til den en-
kelte klient. Amtsrådene og deres social- og sundhedsudvalg fik hovedsagelig 

                                                           
26     Socialreformundersøgelsen. En kort redegørelse for de for betænkningerne til grund liggende 

undersøgelser, se betænkning 543/1969 pp 47-58, samt litteraturlisten pp.  358 ff 
27    Bet. 543/1969 "Det sociale tryghedssystem - struktur og dagpenge", og bet. 664/1972 "Det socia-

le tryghedssystem - service og bistand". Kommissionen benytter betegnelsen "service" som 
dækkende både naturalydelser og personaleindsats: pædagogarbejde, hjemmehjælp, rådgivning 
etc., lige som Lov om social service i 1998. 

28     Børneværnsudvalgene forsvandt i den endelige bistandslovgivning. 
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koordinerende og vejledende opgaver, samt drift af læge-, hospitals- og sygesik-
ringsvæsen og institutioner, hvis specialiseringsgrad forudsætter et større 
befolknings-underlag end primærkommunen normalt har  (f.eks. døgninstitutioner for 
børn og unge, specialplejehjem mv.). 
 
 

Fig. 6.4 1970'ERNES OMLÆGNING AF DE OFFENTLIGE 
    OPGAVERS LEDELSE, FORDELING OG FINANSIERING. 
Reform  Formål Forventet eller faktisk virk-

ning 

Kommunalreform 
1970. Kommune-
styrelseslov 1970. 

Skabe bæredygtige administra-
tive enheder. 

1064 kommuner bliver til 275. 
25 amter bliver til 14. 

Opgavefordelings-
reform 1970 -  

Decentralisering af opgaver in-
den for den offentlige sektor. 

Bedre service. Mere effektiv     
opgaveløsning. 

Byrdefordelings-    
reform. 

Den, der disponerer, bærer også 
det økonomiske ansvar. 

Beskæring af procentrefusion til 
fordel for generelle tilskud         
("bloktilskud"). 

Planlovs-reform     
1960 – 1975 

Modernisering og forenkling af 
arealplanlægningen. 

Større regionalt og lokalt spille-
rum for selvstændig planlæg-
ning af arealanvendelsen. Giver 
borgeren adgang til at ytre sig i 
forbindelse med arealplan-
lægning. 

Sektorplan-systemet 
1970 -  

Sikre at beslutninger inden for    
enkelte sektorer koordineres og 
ses i flerårigt perspektiv gennem 
øget information imellem for-
skellige offentlige instanser. 

Skoleudbygningsplaner.            
Sociale udbygningsplaner. Mil-
jøplanlægning.                Planer 
for vejnet og kollektiv trafik. 

Miljøreform 1972 Fremme beskyttelsen af de natur-
givne ressourcer og værdier. 

Afhjælpning af miljøulemper 
(luft, vand, støj). 

Social styrelseslov 
1970.                      
Sygesikrings- og 
dagpengelov 1973.      
Bistandslov 1976. 

Skabe forudsætning for               
decentralisering og koordinering 
af opgaverne på sundheds- og     
socialområderne. 

Forbedrede muligheder for 
kommunerne i hjælpearbejdet 
overfor borgerne. 

Budget- og         
regnskabsreform 
1977. 

Sikre et grundlag for en effektiv 
central økonomisk styring. 

Bedre overordnet planlægning, 
styring og kontrol i den enkelte 
kommune.                            
Stærkere statslig styring af 
kommunernes økonomi. 

 

6  1945-1980  FRA INDUSTRISAMFUND TIL SERVICESAMFUND  141



 
 Systematiseringen af personkreds, tildelings- og udmålingskriterier for kontant- 
og serviceydelser efter dagpenge- og bistandslovgivningen fulgte stort set de tanker, 
som er nedfældet i Bent Rold Andersens skrifter29,30: "forebyggelse, revalidering, 
tryghed, trivsel", samt i ret høj grad et solidaritetsprincipielt kompensationsprincip. 

Systema- 
tisering 

 
 Vedrørende de indkomstbortfald afhjælpende kontantydelser (forsørgelsesydel-
ser) stillede socialreformkommissionen forslag om ændring af sygedag-
pengesystemet for arbejdsindkomstafhængige, indrettet analogt til A-dagpenge-
systemet med hensyn til udmålingen,  og om indretning af et kontantydelsessystem i 
bistandsloven. Kommissionen undlod at stille forslag om ændring inden for pensi-
onsområdet, men fremhævede, at "der .. er behov for en dybtgående gennemgang af 
pensionssystemet, som allerede nu er temmelig uoverskueligt og administrativt be-
sværligt, jfr. f.eks. fradragsreglerne"31. 

Forsørgelses- 
ydelser for 
arbejdsaf-
hængige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behov: 
et system uden 
huller 
 
 
Behov: 
Bistandslov  
§ 37 stk.1 
 

 
 Kommissionens forslag lægger op til etableringen af et ydelsessystem, som er 
velegnet til at  
• sikre (arbejds-) indkomstafhængige personer mod videregående virkninger af so-

cialbegivenhedsskabte indkomstsvigt, hvis der er udsigt til, at indkomstsvigtet er 
midlertidigt,  

• blødgøre overgangen til et lavere forsørgelsesniveau i tilfælde af, at ind-
komstsvigtet må skønnes at blive varigt. 

 
 Det synes herved forudsat, at dagpenge- og bistandslovene til sin tid skulle virke 
sammen med et logisk sammenhængende pensionssystem, som ville varetage alle til-
fælde eller dog de fleste tilfælde af varigt erhvervsevnetabsbetinget indkomstsvigt. 
Vel vidende, at det kunne have lange udsigter med etableringen af et sådant pen-
sionssystem32, foreslår kommissionen en ‘varig hjælp’ ordning, dog mindre karrigt 
udmålt (formuebestemmelserne) end de endeligt vedtagne BiL §§43-45. 
 
 Personkredsen for det kombinerede dagpenge- og bistandslovsystem er “enhver 
der opholder sig her i landet" (BiL §1) idet det dog implicit fremgår af betænknin-
gens og lovens behandling af formuespørgsmålet, at der fortrinsvis er tænkt på 
lønafhængige uden større formue. 
 
 Tildelingskriteriet for det kombinerede dagpenge- og bistandslovsystem er be-
hov. Dette forstås således, at dagpengeordningernes tildelingsregler antages at 
opfange størstedelen af de behovshavende ved indkomsttab, uden nærmere trangs-
prøvning, mens bistandsloven opfanger resten. 
 
 Udmålingskriterium for kontantydelser efter det kombinerede dagpenge- og bi-
standslov-system er ligeledes behov, ved midlertidigt indkomstbortfald. Idet jo 
nemlig dagpengelovens 90%-regel for en stor del af klienterne antages at dække en 
vis større del af hidtidigt leveniveau, og bistandslovens §37 stk. 1 angiver normen for 
et eventuelt supplement til dagpengeydelsen, eller - hvis klienten ikke er dagpenge-

                                                           
29   Bent Rold Andersen: "Nyere målsætninger i socialpolitikken, 1962. 
30   Samme: "Grundprincipper i socialpolitikken", 1973. 
31 Bet. 664/1972, p. 197. 
32 Kommissionens formulering, bet. 664/72 pp 45-46 er mere høflig. 
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berettiget - for udmåling af bistandslovydelsen alene. Behov forstås her som den le-
vestandard, vedkommende har opnået på hans nuværende placering på livsbuen, jfr. 
kap. 2. Det fremgår endvidere af hele ordningens opbygning, at et indkomstbortfald 
skal betragtes som midlertidigt, indtil det evt. ved revalideringsforsøg er påvist, at 
indkomstbortfaldet er varigt. I det sidste tilfælde hjemler loven pligt til tilbud om 
rådgivning om klientens økonomiske forhold med henblik på overgang til et fremti-
digt evt. lavere indkomst-niveau. Et gennemgående tema i kommissionens ganske 
omfattende diskussion af niveauet for kontanthjælp er vigtigheden af at kunne yde en 
hjælp, der forebygger social nedtur. Der tages afstand fra faste grænser, både vedr. 
beløbsstørrelse og varighed. 
 
 Et sådant socialpolitisk system af forsørgelsesydelser, som ved indkomstsvigt 
sikrer en nogenlunde opretholdelse af levestandarden, eller dog en lempeligere over-
gang til lavere forsørgelsesniveau, er tryghedsorienteret. Ligeledes kan det 
karakteriseres som orienteret mod forebyggelse, nemlig forebyggelse af, at én social 
ulykke skal trække den næste med sig. Socialreformkommissionen og efter den bi-
standsloven opnår inden for området midlertidige forsørgelsesydelser en meget høj 
grad af konsistens (en konsistens, som lovgivningen i 1980, 1982, 1983, 1984, .. .. .. .. 
1989 .. 2002 .. har brudt, med betydelige administrative besværligheder, levestan-
dardtab og retsusikkerhed for klienterne til følge - se herom kap. 7 og 8). 

Tryghed som 
mål 
 
 
 
 
 
 
 
Service for 
alle –  
 
universalis-
me 
 
 
 
 
Råd som 
sekundær 
forebyggelse 

 
 Inden for serviceydelsesområdet (institutionsydelserne) tog systematiseringen af 
personkreds, tildelings- og udmålingskriterierne først og fremmest form af en udvi-
delse af personkredsen til enhver. Det gælder også visse solidaritetsprincipielle 
kompensationsydelser, hjælpemidler, behandling, husly til familier (men ikke til en-
lige), med meget mere. Også her hersker universalismen: ydelserne kan gives til 
personer med behov, uanset om de samtidig modtager offentlige forsørgelsesydelser 
eller er forsørget på anden vis. 
 
 Men herudover er det væsentligt at bemærke den centrale placering, som vejled-
ning og rådgivning er tiltænkt: 
 "Det sociale udvalg kan tilbyde enlige og familier vederlagsfri løbende vejledning 

og rådgivning og er forpligtet til ved opsøgende virksomhed at rette sådant tilbud 
til enhver, som må antages at trænge hertil. Målet for vejledningsarbejdet er at 
hjælpe de pågældende over øjeblikkelige vanskeligheder og på længere sigt sætte 
dem i stand til at løse opstående problemer ved egen hjælp. Vejledningen kan 
ydes alene eller i forbindelse med anden hjælp eller bistand" (§28). 

 
 Tildelingskriterium er ‘behov’ - enhver kan henvende sig -, men det er endnu me-
re kvalificeret: det sociale udvalg er forpligtet til at opsøge den, "som må antages at 
trænge hertil ..." (jfr. kap. 2) 

BiL § 28: 
opsøgnings-
pligt 
 
Opfølgnings- 
pligt 

 
 En særlig kategori af tildelingsregler er ‘opfølgningsbestemmelserne’, der pålæg-
ger det sociale udvalg en ekstra indsats over for klienterne - det gælder bistands-
lovens §41 pkt. 1, og SDPL §47, som pålægger udvalget "at optage pågældendes og 
familiens forhold til bedømmelse af, om der er grundlag for at yde andre former for 
bistand end løbende økonomisk hjælp" (en tilsvarende regel findes i ALL §65). Be-
stemmelsen i BiL tilsigter (oprindelig) en forstærket offentlig indsats for problemers 
afhjælpning.   
 

6  1945-1980  FRA INDUSTRISAMFUND TIL SERVICESAMFUND  143



 
Fig. 6.5   Socialministeriets orientering om bistandsloven til landets husstande. 
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 Opfølgningsbestemmelserne skal ses i sammenhæng med et princip, som ikke 
blev lovfæstet, men som var underforstået i hele bistandslovkonstruktionen: Det 
mindste indgrebs princip. I overensstemmelse med konsekvensundersøgelsens33 re-
sultater antog kommissionen, at de fleste mennesker, der rammes af en 
socialbegivenhed, ved egen indsats kommer over de midlertidige vanskeligheder, 
forudsat at de er sikret økonomisk tryghed, og at det offentliges indsats derfor i en 
stor del af tilfældene kan begrænses til den økonomiske ydelse. Men også, at der for 
mange mennesker er risiko for en social deroute, hvis problemerne varer længere tid, 
og at kommunalbestyrelsens social- og sundhedsforvaltning derfor bør være op-
mærksom på, om pågældende og familien i sådanne situationer har brug for en 
indsats ud over den blotte sikring af de økonomiske levekår. Kun hvis socialforvalt-
ningen skønner, at der er behov for en sådan indsats, skal den iværksættes. Men 
opfølgningsbestemmelserne tilsigter, at kommunen skal foretage et sådant konkret 
skøn.34

Det mindste 
indgrebs 
princip 

 
 Udmålingskriterium angives af formålet "at hjælpe over øjeblikkelige vanske-
ligheder og .. sætte .. i stand til at løse opstående problemer ved egen hjælp". For per-
soner med varige behov (handicap) er hovedprincippet, at behovet skal dækkes. Her 
er kriterierne dog ganske vage og elastiske. 
 
 Mere om serviceområdet i 4. socialreforms bistandslov i afnit 6.4.3. 
 
 Tab. 6.9   ANTAL PENSIONISTER, EFTERLØNSMODTAGERE,  
    LEDIGE (omregnet til helårs) (forsikrede/ikke forsikrede),   
    LEDIGHEDSBERØRTE, KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 
   (svarende til LOF alm. og udvidet hjælp samt revaliderings- og   
   mødrehjælpsklienters underhold) 
Tusinder 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Pensionister* ult.året 
  Heraf førtids- 
  Delpensionister 
Efterlønsmodtagere 
  ult. året. 
  tilgang i året 
Ledige (helårs-) 
  Forsikrede 
  ikke forsikrede 
Ledighedsberørte 
Kontanthjælpsmod- 
  tagere (fam.) 
  underholdshjælp 
  uddannelseshjælp 
Varig hjælp 

791.2
157.4

32.8
20.9
2.9

150.7

771.7
162.4

21.3
20.1
1.2

141.0

786.9
164.4

50.5
44.5
6.0

179.3

802.5
167.2

125.6
103.7
21.9

210.4

811.8
167.5

135.2
107.1
28.1

821.1 
168.2 

 
 
 
 

163.6 
131.8 
38.1 

 
 

236.1 
195.6 
19.0 
5.3 

832.7 
167.6 

 
 
 
 

190.7 
154.5 
36.2 

 
 

270.5 
217.9 
23.2 
7.8 

845.1
167.8

48  
161.8
147.7
14.1

574.8

272.0
216.6
23.1
8.3

852.1
167.6

20  
183.8
165.2
28.6

610.9

289.5
229.2
25.0
9.0

Kilde: Statistisk 10-års oversigt 1983 pp 29, 38, 40, 28 
 

                                                           
33    Bent Rold Andersen: “Borgerne og tryghedssystemet” SFI 1970 
34    Om opfølgningsbestemmelserne og kommunernes (mangel på) efterlevelse af dem, se diskus-

sionen om “passivlinien og aktivlinien” i kap. 8 
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 Som nævnt ovenfor (pp 127, 140) er et grundtræk i den keynesianske økonomi-
opfattelse, at konjunkturledighed er noget midlertidigt og afhjælpeligt. Derfor ansås 
den økonomiske krise fra 1973 ikke som anledning til at ændre eller udsætte det 
igangværende socialreformarbejde. Krisen øgede ganske vist antallet af personer, der 
blev ledige, og som derfor havde brug for forsørgelsesydelser. Det medførte øgede 
statsudgifter til dagpenge, ‘den automatiske finansreaktion’, hvilket i keynesiansk te-
ori medvirker til at opretholde efterspørgslen og dermed mindske ledighedens 
udsving. Men derudover var krisen  blot anledning til i talmæssigt noget større om-
fang at vedligeholde de lediges kvalifikationer. Først i 1978 ændrer politikerne syn 
på mekanismerne bag ledigheden og på, med hvilke politiske midler den og dens 
konsekvenser skal håndteres. Herom i kap. 7. 

1973-1977 
Keynesianske 
løsninger 
 
 
 
 
 
1978- 
Blandede løs-
ninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1979 
”Sparemål” 
 
 
Flere institu-
tionspladser 
- 
flere ansatte,  
men ikke 
så mange 
flere 
 

 
 Udviklingen i forsørgelsesydelserne, overførselsesindkomsterne er fra 1973 kraf-
tig vækst, især fordi flere på grund af den voksende ledighed fik behov for ydelserne. 
Denne vækst standsede i 1980 (ikke på grund af, at færre fik behov for ydelserne - 
herom mere i kap. 7).  Men udviklingen i de sociale ydelsers regelsæt i årene 1973-
1979 er modsætningsfyldt: Dels besluttes lempelse i tildelingsreglerne, så at flere bli-
ver berettigede (især ALDP, efterløn, førtidspensioner, med henblik på tilpasning af 
ydelsessystemerne til den øgede ledighed), dels iværksættes initiativer til omforde-
ling af ledigheden (jobtilbud, særforanstaltninger for unge) og dels foretages, med 
henblik på nedsættelse eller dog begrænsning af væksten i de sociale ydelser, en 
stramning og en skønsmæssiggørelse af forskellige tildelings- og udmålingsregler. 
Nærmere herom i afsnittene 6.4.1-6.4.5 
 
 Og i 1979 laves forarbejderne til 1980-beslutningerne om besparelser via ind-
komstregulering af ydelser inden for bistandslovsområdet samt socialindkomst-
lovgivning. 
 

Udviklingen på institutionsområdet i perioden 1976-1980 viser fortsat betydelig 
vækst (tab. 6.10). Dette er i god overensstemmelse både med den ovenfor beskrevne 
udvikling i samfundsmæssiggørelsen af stadig flere behov, og med målstyringen - 
behovsstyringen - som overordnet tildelings- og udmålingskriterium i bistandslovssy-
stemet. Væksten i institutionsudbuddet på børneområdet og på ældreområdet holdt 
ganske vist ikke trit med væksten i efterspørgslen, heller ikke selv om kommunerne 
år for år udbyggede hurtigere end de havde planlagt35.  Det havde bl.a. den virkning, 
at visitationen til plejehjem skærpedes kraftigt, så kun de allermest plejekrævende nu 
bliver optaget, hvoraf igen fulgte, at behovet for personale til pleje af det stadig ‘tun-
gere’ klientel voksede - med den følge, at personalekvotienten pr. plejehjemsplads er 
vokset konstant, en udvikling, som er blevet betegnet som ‘standardglidning’ eller 
‘standardforbedring’. 

 
 Ved siden af hovedtendensen: faglighed, professionalisering, offentlig organise-
ring og finansiering af det sociale arbejde, ser vi til en vis grad analog udvikling 
inden for det privat organiserede sociale arbejde: Red Barnets børne- og familieråd-
givning forbliver drevet af organisationer, men bliver professionelt bemandet. Vi ser 
også nydannelser: Dansk Flygtningehjælp dannedes i 1956, med anledning i flygt-
ningetilstrømningen fra Ungarn, som et samvirke mellem mere end 20 private 

Hoved- 
tendens: 
faglighed, 
statslighed 

                                                           
35 Redegørelserne for udbygningsplaner, indtil 1979. Redegørelsen 1981 viser, at væksten svækkes 

væsentligt i 1980. 
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organisationer, bla. Amnesty International, Mosaisk Trossamfund, Mellemfolkeligt 
Samvirke, Danske kvinders Nationalråd, Caritas Danmark, HK, LO, Dansk Røde 
kors m.fl.  Dansk Flygtningehjælp fik hurtigt en slags halvofficiel status. Man vare-
tog boligplacering, rådgivning, danskundervisning m.v., hovedsagelig med lønnet 
professionel arbejdskraft, men også med frivillige ’besøgsvenner’. Fra begyndelsen 
af 1960’erne blev en stor del af DF’s aktiviteter finansieret via finansloven.  Til vare-
tagelse af noget af det tungere sociale arbejde oprettedes, også på privat initiativ, 
Rehabiliteringscentret for torturofre RCT. 

men også 
udvikling i 
frivillige  
organisationer 

 
 

Tab. 6.10   ANTAL PLADSER OG PERSONALE  i  sociale  institutioner 
 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Daginst. f. børn, incl. 
dpl. 
  Pladser 
  personale*

Skolefritidsordn. 
  Pladser 
  Personale 
Døgninst. For børn 
  Pladser 
  Personer 
Plejehjem 
  Pladser 
  personale**

Antal indskr. pr. 
  1000 o. 75 år 
Hjemmesygepleje 
Hjemmehjælp 
Hjemmehjælpmodt.  
Socialforvaltn. Mv 
Samlet personale 

122.5
29.0

7.2

41.9
25.6

17.5
1.9

13.8

7.2
...

151.3
35.1

6.8

43.5
29.9

17.7
1.9

14.7

10.3
...

185.3

6.5
4

...

162.6
36.0

6.6
3.9

46.6
32.8

17.5
1.9

15.1

10.4
118.4

169.6
34.2

6.4
3.9

46.5
34.5

18.0
1.9

16.2
110.4
11.2

121.3

 
 

175.2 
36.5 

 
 
 
 

6.4 
4 
 

48.1 
36.1 

 
17.9 
2.0 

17.0 
117.9 
11.7 

127.3 

 
 

191.2 
42.2 

 
 
 
 

6.2 
4 
 

48.8 
38.9 

 
17.2 
2.1 

17.9 
126.8 
12.4 

137.3 

217.3
48.5

6
4.2

49.5
41.5

16.9
2.1

20.2
135.3
13.8

137.4

239.0
54.7

7.8
6.3

49.1
43.5

16.4
2.3

22.0
135.8
15.2

159.0
Kilder: Statistisk 10 års oversigter, Stat. Efterretninger. 
* omregnet til fuldtids, 40 t/uge  ** incl. Dagcentre, beskyttede boliger m.v. 
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6.4.1 Ydelsesområderne 

6.4.1.1  Ældre- og invalideforsørgelse og –omsorg. 
 
 I 1946 hævedes tilgangsalder for aldersrente igen til 65 år (enlige kvinder dog 
stadig 60 år, og ligeledes mænd med svigtende helbred o.l.), ydelsen forhøjedes, og 
fradragsreglerne lempedes. Formålet var at øge arbejdsudbuddet: Arbejdsgiverne 
manglede arbejdskraft. I 1956 ændredes ældre- og invalideforsørgelsen, idet alders- 
og invaliderenten ved lov fik navneforandring til folkepension og invalidepension. 
Forud herfor gik en omfattende politisk debat, hvor også forsikringsprincippet igen 
blev trukket af stald, og hvor folkeforsikringskommissionen afviste at lægge det til 
grund for en ældre- og invalideforsørgelsesordning, især med den begrundelse, at én 
generation ikke på én gang både kan bære (skatte-)byrden ved forsørgelsen af de nu-
værende gamle, og ved en forsikringsmæssig opsparing til egen alderdomsfor-
sørgelse (det var før ØD og ATP og lignende fondsdannelser for alvor kom på tale 
som efterspørgselsregulerende foranstaltninger, og før 1989-pensionsreformfor-
handlingerne). 

Pensionsal-
der 
og arbejds-
kraftmangel 
 
1956  
Folkepension 
og  
invalide-
pension 
 
 
 
 
 
 
 
 
For og imod 
universalis-
men 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invalide- 
pension: 
tab af 
erhvervsevne 
 

 
 Folkepensionsloven repræsenterer den socialpolitiske universalisme. Ikke mindst 
Det radikale Venstre var fortalere for ordningen. Socialdemokratiet var delt på 
spørgsmålet, men stemte for loven36. Foruden navneændringen til folkepension - hvis 
social-psykologiske virkning var væsentlig nok, al den stund den fjernede den stem-
plings-effekt, som trods 1933-reformen stadig hang ved aldersrente-betegnelsen - 
indebar lovændringen  1) et beskedent mindstebeløb - folkepensionens grundbeløb til 
alle over 67 år, uafhængigt af samtidig egenindkomst (dog stadig efter ansøgning), 2) 
en pensionsudmåling, afhængig af samtidig egenindkomst (men uafhængig af tidlige-
re indkomst), 3) en lempelse af de hidtidige fradragsregler, 4) indførelse af folkepen-
sionsbidraget, en proportionalskat på skalaindkomsten, hvis væsentligste funktion 
synes at være legimiterende for grundbeløbet til alle,  samt endelig 5) en forhøjelse af 
ydelsesniveauet. For enlige kvinder hævedes tilgangsalder til 62 år. Dispensations-
alderen 60 år bibeholdtes. 
 
 Invalidepension, som tildeltes ved tab af mere end 2/3 af erhvervsevnen, var på 
niveau med den fulde folkepension. Tab af erhvervsevne-konstruktionen, som har sin 
oprindelse i den i Nordslesvig forud for 1920 gældende Bismarckske Arbeiter-
Versicherung-ordning, og som anskuer erhvervsevnen som en objektivt konstaterbar 
egenskab ved enkeltpersonen, uafhængig af arbejdsmarkedet, har siden 1922 været 
en væsentlig medbestemmende faktor i sikringen af mangel på sammenhæng i det 
danske pensionssystem. Det ses tydeligt i forbindelse med næste skud på pensions-
stammen, enkepensionsloven37. 

                                                           
36   Herom Erik Ib Schmidt: “Red velfærdsstaten” 1997 p. 36. 
37   En nærmere diskussion af det pseudo-objektive ‘erhvervsevnekriterium’ og ‘invaliditets’ begre-

bet, se Bent Rold Andersen: "Grundprincipper i socialpolitikken" pp 68-72. 
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1959 
Enkepension –
også til ugifte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1960 
Pension uden 
sygdomkasse-
medlemskab 
 
 
 
 
1964 
Fuld FP 
 
 
 
Individual-
princip 
 
 
 
 
3 trin IP 
 

 Enkepensionsloven af 1959 tilsigter løsning af forsørgelsesproblemet for en sær-
lig gruppe vanskeligt stillede kvinder, nemlig dem, som omkring 50 års alderen 
mister forsørgeren. Disse kvinders mulighed for rimelig beskæftigelse og indtjening 
på arbejdsmarkedet ansås realistisk nok for at være ret mistrøstige. Og da disse kvin-
der ikke i invalidepensionslovens forstand var uden erhvervsevne, kunne de ikke 
udnævnes til at være invalider. At enkernes erhvervsmæssige situation skulle være 
ringere end andre, jævnaldrende kvinders (f.eks. ‘forældre-enker’) er ikke indlysen-
de. Loven blev da også udstyret med tildelingsregler, som gjorde, at kvinder over en 
vis alder i pensionsmæssig henseende kunne blive betragtet som enker, uden at have 
været gift(!). Ved tildeling af pensionen toges hensyn til det eventuelt forudgående 
ægteskabs varighed, samt til antallet af hjemmeboende børn. Ved udmålingen skete 
kraftig aftrapning for samtidig indkomst. 
 
 Ved lov 238 af 10. juni 1960 om invalide- og folkepension (IP, FP) blev forbin-
delsen til sygekasseordningen kappet. Personkreds er herefter personer med 
indfødsret og et vist ophold i Danmark. Tildelingskriterier var hhv. erhvervsevnetab 
og alder. Invalideforsikringspræmien bortfaldt, dog ikke arbejdskøbernes. Ved inva-
liditetsbedøm-melsen skulle lægges mere vægt på revalideringsmulighederne end 
tidligere. Folkeforsikringsloven ophævedes - dens øvrige dele blev skilt ud i sygekas-
selov og revalideringslov (pp 155, 158) 
 
 I midten af 1960'erne foretoges ret omfattende ændringer af folke- og invalide-
pensionsordningerne.  
 

1964-1965 besluttedes gennemførelsen af 'fuld folkepension til alle', til afslutning 
i 1970 (hvortil dog kom et indkomstafhængigt pensionstillæg, så udmålingen af den 
samlede pensionsydelse stadig forblev delvist indkomstafhængig). Samtidig beslutte-
des pensionens udbetaling til hver enkelt person (individualprincippet: Et 
pensionistægtepar bestod herefter af to pensionister).  

 
Invalidepensionsordningen udskiltes i særlig lov og ændredes gennemgribende. 

Revisionen er stærkt præget af solidaritetsprincipielle synspunkter38. Med denne re-
vision gennemførtes en tredeling: De (næsten eller) helt invaliderede tillagdes højeste 
invalidepension, HIP, som fastsattes væsentligt over FP med den begrundelse, at det 
ofte drejede sig om yngre mennesker, hvis levekår burde kunne ligne deres jævnald-
rendes, og som burde have kompensation for deres handicap. Men personer, som 
havde mistet 66-99% af erhvervsevnen fik tillagt mellemste invalidepension MIP, 
stort set lig med FP. Og endelig indførtes som noget nyt laveste invalidpension, LIP 
til personer med erhvervsevnetab mellem 50% og ca. 66%.  
 

Tanken var ikke, at MIP- og LIP-modtagere skulle kunne leve af pensionen: 
konstruktionen byggede på en idé om, at arbejdsmarkedet ville efterspørge den 
arbejdskraft, som den delvist invaliderede havde i behold39, således at summen af 
pension og arbejdsindtægt skulle kunne give en anstændig levestandard. En forud-

                                                           
38 Se ovenfor pp 135. 
39 En sammenfatning af den foreslåede og af alle partier velvilligt modtagne IP-ordning,  Ole Høeg: 

"Om forslag til lov om invalidepension mv.", Socialt Tidsskrift 1965. IP-loven pålagde revalide-
rings- og pensionsnævnet at tage de lokale arbejdsmarkedsforhold i betragtning ved vurderingen 
af ansøgers resterende erhvervsevne (§3.5.2). En vurdering, som muligen kan foretages ret for-
skelligt fra amt til amt. 
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sætning, som stort set var urealistisk under højkonjunkturen, og som end mere er 
det under den økonomiske krise - arbejdsmarkedet kræver normalt en fuldgod ar-
bejdskraft i et bestemt, normalt timetal, og betaler så den for jobbet normale løn. 
 
 Invalidepensionister overgik ved det fyldte 67. år til folkepension. 
 

 
1970 
Førtids-  
folkepension 
fra 60  
års alder 
 
1977 
FFP fra 55 
 
 
 
1964 ATP 
 
 
1970 Social 
Pensionsfond 
+ særligt 
FP bidrag 
 
 

 Pensionslovene blev udsat for en del hovedsageligt tekniske ændringer under 
hensyn til kildeskattens indførelse i 1970, og under hensyn til et forventet EF-
medlemskab (juni 1972). Af mere socialpolitisk karakter er udvidelsen af adgangen 
til førtidsfolkepension (FFP): FPL §2.2 tillod ydelse af folkepension fra det fyldte 60. 
år på grundlag af personens "svigtende helbred eller andre særlige omstændighe-
der.." - en pensionsadgang til nedslidte, men ikke invaliderede, ældre. Denne 
bestemmelse udvidedes i 1977, således at der nu kunne ydes folkepension til 55- åri-
ge, "såfremt særlige sociale og arbejdsmæssige forhold" taler for det. Disse to 
undtagelsesbestemmelser må ses på baggrund af højkonjunkturens tiltagende slitage 
på arbejdskraften, og de ældres særligt voksende ledighed efter 1973. 
 
 Foruden Efterlønsordningen (se nedenfor) er der tre elementer i ældreforsørgel-
sen, som hver for sig udgør en afvigelse fra hovedlinien40 i den hidtidige offentlige 
ældreforsørgelse i Danmark. Det er Arbejdsmarkedets Tillægs Pension: ATP-
ordningen, Den sociale pensionsfond, SP, fra hhv. 1964 og 1970, og Efterlønsord-
ningen 1979.  ATP og SP ordningerne er gennemført på baggrund af en 
argumentation om 1) behovet for et forsørgelsesniveau for pensionisterne, som i hø-
jere grad svarer til deres indtjening i den bedste, erhvervsaktive periode, og 2) 
behovet for "at tilvejebringe en bedre ligevægt på kapitalmarkedet og i økonomien 
som helhed"41, eller på bedre dansk: Forbrugstilbageholdenhed hos lønarbejderne. 
 

  ATP-ordningen vedtoges i 1964, i forlængelse af ‘helhedsløsningen’ af 1963. 
Ordningen gælder for lønarbejdere, finansieret ved et af arbejdsgiver indbetalt bidrag 
pr. arbejdstager pr. uge. For deltidsbeskæftigede betales proportionalt bidrag (§15). 
Af bidraget benævnes 2/3 ‘arbejdsgiverbidrag’ og 1/3 ‘lønmodtagerbidrag’. Den 
enkeltes ATP-pension udmåles efter anciennitet i ordningen. Udbetaling efter det 
fyldte 67. år. 

 
 
 
 
 
 
ITP debatten 
1970 
 
 
 
 
 
 

 
 Den sociale pensionsfond oprettedes i 1970 efter en politisk debat om en ITP-
ordning, (Indtægtsbestemt Tillægs Pension) efter svensk mønster. Ved lovens vedta-
gelse bestemtes det, at “Forslag til lov om tillægspension med bestemmelser om 
gradvis gennemførelse af tillægspension frem til 1979 skal fremsættes i folketingsåret 
1978-79". Hvilket skete, ikke som oprindelig forudset i form af en ITP-lov, men i 
form af en forhøjelse af folkepensionens grundbeløb (og en tilsvarende nedsættelse af 
pensionstillægget). Ordningens væsentligste funktion synes at have været en legiti-
mering af en skatteforhøjelse, kaldet ‘særligt folkepensionsbidrag’. Og argumen-
tationen for at udsætte udbetalingen fra den sociale pensionsfond var da også rent fi-
nanspolitisk42. 
                                                           
40 a) Tildeling efter alder og/eller helbred,  b) udmåling efter samtidig indkomst, c) skattefinansie-

ring. Heroverfor: a) tildeling efter erhvervsstatus, b) udmåling efter erhvervs-anciennitet e.l., c) 
bidragsfinansiering (for så vidt angår ATP). 

41 Pensionsreform-arbejdsgruppens rapport. Bet. 799 af 1977 p 14. 
42 Lige som argumentationen for helt at ’inddrage pensionsmilliarderne’ (ophæve fonden). Politi-

ken, 02.09.81. 
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 Efterlønsordningen blev vedtaget 1978 til ikrafttræden pr. 1.1.1979. Efterløns-
ordningen tillod A-kassemedlemmer med mindst 10 års anciennitet at modtage 
efterløn fra A-kassen efter dagpengesats i indtil 2 1/2 år efter arbejdsophør. I de ef-
terfølgende 2 år med 80% af højeste dagpengesats, og sluttelig i 2 år med 60% af 
højeste dagpengesats (ALL §75D). Efterlønnen kan beskrives som et brud med en 
hovedtendens i efterkrigstidens socialpolitiske udvikling, nemlig udvidelse af kløften 
mellem ydelse til personer i arbejdsstyrken (ADP, SDP) og personer uden for ar-
bejdsstyrken43. Dog, mere rimeligt er det nok at betegne ordningen som en 
overgangsordning fra ‘normal-arbejder-situationen’ til pension, og ikke nødvendig-
vis en særlig gunstig ordning, påvist som det jo er, at efterlønsmodtagere på sidste 
trin af efterlønnen ofte vil være stillet ringere end førtidsfolkepensionister44. 

1979 
Efterløn 
ALL § 75D 

 
 Efterlønsordningen vedtoges under ledighed, med tre formål: at reducere ar-
bejdskraftudbuddet (og dermed nedbringe ledighedstallet), at skabe en ikke-stigmat-
iserende vej ud af arbejdsmarkedet for nedslidte, og at omfordele arbejdet.til fordel 
for unge ledige. Efterlønsordningen blev til efter krav fra fagbevægelsen, især SID, 
hvis ældre ufaglærte medlemmer er mest ramte både af 1960'ernes og 1970'ernes til-
tagende nedslidning og af 1970'ernes ledighed. Det socialpsykologiske element synes 
vigtigt i ordningens virke - 48.000 søgte efterløn det første år, mod forventet ca. 
15.00045, mens de ikke har benyttet sig af adgangen til førtidig folkepension. Også til 
‘pension’ synes der at have klæbet et ‘taber-mærke’, som til ‘aldersrente’ før 1956. 
 
 Til et samlet billede af den danske ældreforsørgelse pr. 1980 hører også et større 
antal ’private’, skattebegunstigede pensionsordninger af meget forskelligt tilsnit: ca. 
160.000 personer var ultimo 1990 omfattet af overenskomstmæssige pensionsord-
ninger. Antallet er siden øget voldsomt, se kap. 7-8. Et ukendt antal tegnede såkaldte 
indekskontrakter. Statens og kommunernes tjenestemænd har lovordnede eller reg-
lementsfastsatte tjenestemandspensionsordninger. Tjenestemandspensionister i sta-
ten, folkeskolen og folkekirken fik pensionen nedsat med et ‘samordningsfradrag’ 
fra tidspunktet for ret til folkepension (og indtil ca. 1991 også ægtefælles folkepensi-
on)46. Til en større del af disse ordninger er knyttet enke- og børnepensionsordninger 
af forskelligt tilsnit. 

Skattelettede 
pensions- 
opsparings- 
ordninger 
 
 
 
 
 
 
´Pensionist-
fordele´   
 

 
 Endelig skal nævnes, at skattelovgivning og boligstøttelovgivning indeholdt sær-
lige regler for pensionister, bl.a. ”dobbelt personfradrag” til énlige pensionister, og 
boligydelse, motiveret ikke mindst med et ønske om at gøre det økonomisk attraktivt 
for pensionister at flytte fra en stor men billig gammel bolig til en mindre men nyere 
og derfor dyrere. 

                                                           
43 Sv. Aa. Hansen og Ingrid Henriksen: "Velfærdsstaten på vej 1940-78" p 335. 
44 Flemming Winther: "Stof og saks", 1980/22. Sidste trin - 60%-satsen - blev i 1982 hævet til 70% 

af DP-max.  
45 Nyt fra Arbejdsdirektoratet, 1980. 
46 Tjenestemandspensionslovens §§ 29-30. 
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 Det har været karakteristisk for udviklingen i den danske ældreforsørgelse, at de 
politiske beslutningstagere har besluttet uden nogen samlet ældrepolitik:   Mangel på 

sammen-
hængende 
pensions-
politik 
 
 
 

• En målsætning om ‘øget privat opsparing’  har bestemt skattepolitikken i for-
hold til indekskontrakter og private pensionsordninger.  

• Arbejdsmarkedspolitiske hensyn bestemte efterlønnen.  
• Et historisk relikt som forsikringsprincippet bestemte IP-lovgivningen,  
• en vaklen mellem lighedshensyn og besparelseshensyn bestemte pensionisthu-

struers placering som snart selvstændige pensionsmodtagere, snart 
ægteskabstillæg-berettigende (FPL §11). 

• Besparelseshensyn førte til, stramning af reglerne for pensionsudbetaling, og til 
at 

• der skete inddragelse af pension for visse hospitalsindlagte pensionister (1977). 
• Kritik af virkninger af pensionsiddragelsen førte til, at området for personlige til-

læg til særligt vanskeligt stillede pensionister udvidedes (1979), f.ex. 
hospitalsindlagte, som på grund af inddragelsen af pensionen ikke kunne betale 
husleje! 

 
I 1980 vedtoges Socialindkomstloven,  hvis formål var at mindske eller afskaffe 

sociale ydelser til personer med (betydelig) formue. Det fik særlige virkninger for 
førtidspensionerede husmænd.  Herom pp. 188-191. 
 
 I 1964 vedtoges lov om Omsorg for invalide- og folkepensionister. Herved ud-
skiltes til særlig lovgivning reglerne om plejehjem for og hjemmehjælp til invalide- 
og folkepensionister. Fire år senere blev denne lov revideret, og der blev indført be-
stemmelser om hjælpemidler til pensionister og adgang til billig befordring for 
pensionister mv. - en lovgivning, som tilsammen har et videregående trivselsoriente-
ret formål end pensions- og forsorgslovenes snævre forsørgelsesmålsætning. 

1964 
Omsorgslov 
 
 
 
 
 
Plejehjem og  
plejehjems- 
forebyggelse 
 

 
 Mange kommuner havde i årene frem til kommunalreformen bygget udbygget 
med plejehjem. I 1970’erne gav denne udbygning anledning til økonomiske pande-
rynker, og slogan ’længst muligt i eget hjem’ blev moderetning. Som plejehjems-
forebyggende foranstaltning udbyggede man herefter hjemmeplejen. Foruden spare-
hensynet: hjemmehjælp var billigere end plejehjemsanbringelse, blev også et livskva-
litet-argument brugt: mange gamle foretrak at blive i eget hjem, hvis de kunne få lidt 
hjælp til det praktiske. 
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6.4.1.2   Arbejdsløshedsforsikring, arbejdsformidling, ledighedsbekæmpelse 
 
 Forsørgelsen af arbejdsløse skete hovedsageligt gennem de anerkendte arbejds-
løshedskasser, siden 1907-loven private forsikringsordninger med statslige tilskud og 
statsligt tilsyn. Foruden undersøttelsesvirksomhed drev A-kasserne arbejdsanvisning 
for de forsikrede, under kontrol af de statslige arbejdsanvisningskontorer fra 1913, 
som desuden varetog anvisningen af de ikke-forsikrede, hvis forsørgelsesgrundlag i 
givet fald var forsorgsloven. Systemet bevarede stort set den karakter, der var etable-
ret med A-kasseloven af 1907 og arbejdsanvisningsloven af 1913, lige frem til 
slutningen af 1960'erne, selvom 1907- og 1913-lovene formelt sammenlagdes til én 
lov, som optakt den 3. socialreform i 1933. 

ALL 

 
 A-kasseordningens forsikringspræg bestod i: 1) lukket personkreds (i arbejde væ-
rende lønmodtagere), 2) ventetid, 3) selvrisiko (karenstid og varighedsgrænse), 4) 
risikodifferentierede præmier (høj ledighedsrisiko lig med højt kontingent, lav ledig-
hedsrisiko lig med lavt kontingent), 5) begrænsning af dagpengeret ved ‘selvforskyldt 
ledighed’ (før 1907 havde visse A-kasser en højere understøttelsessats for medlem-
mer, der var fyret for at tale arbejdskammeraters sag) 6) faste takster og 7) objektive 
tildelingskriterier. Der lagdes vægt på en vis retssikkerhed i ordningen - f.eks. kunne 
et medlem kun miste dagpengeret ved 1) selvforskyldt ledighed, når medlemmets 
egen skyld nøje kunne påvises, 2) uarbejdsdygtighed eller arbejdsvægring (modsat 
nugældende ‘rådighed’, som er en af myndighederne skønnet sinds-tilstand hos med-
lemmet), eller 3) ledighedens varighed. 
 
 Arbejdsløshedsproblemet blev af politikerne i 1960'ernes højkonjunktur opfattet 
som havende ændret karakter: mere end et forsørgelsesproblem for de mange ledige 
opfattedes det som et problem at få motiveret de få efterspurgte ledige til at movere 
sig hen til de mange lokkende jobs.  Midlet blev mobilitetsfremmende ydelser, efter-
uddannelse og omskoling. Samtidig blev kravet stillet fra arbejderside om erstatning 
fra samfundets side for tabt arbejdsfortjeneste i de (antaget) få tilfælde, hvor samfun-
det ikke straks tilbød den ledige et nyt job: når ledighed (d.v.s. fyringsret) er en 
nødvendig forudsætning for hurtig tilpasning, bør den, der bærer ledighedens byrde 
ikke også bære den økonomiske byrde ved ledigheden. 

Arbejdsløshed 
i 1960érne et 
mobilitets-
problem - 
og et middel 
til fleksibilitet 
 
 
 
A-dagpenge 
reform  
1967-1969 
 
 
 
 
 
Anvisning til 
AF 
 

 
 I årene 1967-1969 omlagdes arbejdsløshedsunderstøttelses- og anvisnings-
systemet grundigt. Efter et kommissionsarbejde med deltagelse af A-kasser og DA 
vedtoges en dagpenge- og anvisningsreform. Elementerne i reformen var: 
1. forhøjelse af dagpengeydelserne (i 1970 80%, fra 1972 90% af hidtidig indkomst, 

dog max. et bestemt beløb, svarende til ca. 90% af gennemsnitlig lønindkomst),  
2. statskassen overtog den marginale ledighedsrisiko, ved at medlemskontingent + 

arbejdsgiverbidrag indbetales hertil, DP udbetales herfra, 
3. afskaffelse af den risikodifferentierede medlemsbetaling.  
4. til gengæld for disse forbedringer af arbejdernes ledighedsunderstøttelse accepte-

rede A-kasserne, at anvisningsvirksomheden overgik til den offentlige Arbejdsfor-
midling (DA's gamle krav fra 1913). Når afgivelse af anvisningsret var politisk 
acceptabel for fagbevægelsen, kan det måske hænge sammen med, at man har 
vurderet at konkurrencen arbejdsgiverne imellem var et tilstrækkeligt middel til at 
sikre en vis lønfremgang. 
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1973-1977 
Større  
ledighed – 
samme  
AF-mål 
 
1976 
´Moratorie-
ordning´, 
jobtilbuds-
ordning 
 

 Under den økonomiske krise fra 1973 og fremefter foretoges en del ændringer i 
arbejdsløshedslovgivningen, dels (først)med et revaliderings- og forebyggelsesorien-
teret sigte, altså i overensstemmelse med socialreformen, dels (siden) med rent 
statsfinansielt sigte.  
 
 I 1976 lempedes varighedsgrænsen for dagpenge midlertidigt (den såkaldte ‘mo-
ratorieordning’, ALL §55a) (forlænget i 1977 til udløb pr. januar 1980).. Ved 
udløbet af den midlertidige lempelse iværksattes pr. 1.10.78 en ‘jobtilbudsordning 
for langtidsledige’: i det øjemed at 1) genoptræne og vedligeholde de lediges ar-
bejdsevne, og 2) udvide den samlede beskæftigelse i samfundet47 (ALL §97b) gives 
den ledige ret til et job, d.v.s. på ordinære overenskomstmæssige betingelser. Primært 
søgtes A-kasse-medlemmer, som står over for at falde for 26-ugers-reglen (§55), be-
skæftiget hos private arbejdsgivere i 9 måneder med statsligt løntilskud. Sekundært 
(hvis de private ikke vil have dem) forpligtedes kommuner og amtskommuner til at 
beskæftige dem i 9 måneder.  De private ansatte få. 
 

1975 udvidet  
ALL-person- 
kreds 
 
1979 fra 
´vægring´ til 
´rådighed´ 

 Folketinget beslutter som nævnt udvidelse af adgangen til dagpenge: Nedsættelse 
af ventetid til 1/2 år og afskaffelse helt for nyuddannede 1975, AL-forsikring for 
selvstændige i 1976, og optagelse af indkaldte værnepligtige 1977. Sidst i perioden 
strammer man så: adgangen til supplerende dagpenge for fuldtidsforsikrede ind-
skrænkes, varigheden for deltidsforsikredes dagpenge skæres ned, vægringsbegrebet 
afløses (stort set) af rådighedsbegrebet som tildelingskriterium48, 26-ugers reglen 
skærpes (alt i 1979). 
 
 Inden for arbejdsløshedslovens område åbnedes der tillige adgang til ydelse af 
statsstøtte til arbejdskraftintensive beskæftigelsesarbejder af ‘ekstraordinær karakter' 
(§97a, 1977). 
 
 Et lovinitiativ, som også havde sit udspring i den økonomiske krise, er ALL §65. 
Ifølge denne bestemmelse skal A-kassen bistå medlemmerne med at opretholde til-
knytningen til arbejdsmarkedet, hvilket adskillige medlemmer vist nok opfatter som 
en temmelig kontrolorienteret bestemmelse - ikke mindst da især de stærkt ledigheds-
ramte A-kasser har såre beskedne muligheder for at hjælpe til med bemeldte 
opretholdelse, selv efter at den offentlige arbejdsformidlings monopol på anvisning 
er blevet brudt med ‘parallelanvisningsloven’ (§24, 1978). Det er nærliggende at fo-
restille sig, at medlemmerne ikke bliver mindre fremmedgjorte over for de efter 
loven medlemsvalgte A-kassebestyrelser, hvis de oplever A-kassen som stedse min-
dre støtteorienteret, stedse mere kontrolorienteret. 

ALL § 65  
Øget støtte =  
Social kon-
trol af  
A-kasse- 
Medlemmer 
 

 
 Der var bl.a. i forbindelse med 1967-1969 reformen af A-kasselovgivningen rø-
ster fremme om at indlemme A-dagpengeordningen i et samlet offentligt 
ydelsessystem, under henvisning til A-dagpengeordningernes lighed med sygedag-
pengeordningen49. Da A-kasserne jo er fagforeningernes vigtigste rekrutteringsbasis, 
har sådanne forslag hidtil været udsigtsløse. Forslaget er næppe set sidste gang. 

                                                           
47 En kort oversigt, se Nyt fra Arbejdsdirektoratet 1987/7. 
48 Først ved et "indskærpende cirkulære", siden ved bekg. (1982), se nedenfor, bilag 2a, p 186 
49 Se f.eks. Bent Rold Andersen: "Socialpolitik i velfærdssamfundet", 1966. 
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6.4.1.3  Barsels- og sygedagpengelov, sygesikring m.v. 
 
 Dagpenge til syge ydedes efter Lov om Folkeforsikring (1933) af sygekasserne, 
hvis samlede udgifter i stigende grad dækkedes af statskassen. Ordningen havde en 
del forsikringsprægede træk: medlemsbidrag, dagpengeforsikring med ‘selvrisiko’, 
faste ydelsestakster og objektive tildelingskriterier. Samt indtil 1921 udelukkelse af 
‘kronisk syge’. Kasserne var i princippet private foreninger, med valgt bestyrelse og 
med en vis begrænset frihed til fastsættelse af kontingent og ydelsesområde. 

Sygedag-
penge 
Sygekasser 
 
 
 
 
1960  
udvidelse  
(A-markeds-
forlig) 
 
 
1960 
Sygeforsik-
ringslov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1973 
Sygekasser 
nedlægges. 
Sygedagpen-
ge fra kom-
munen. 

 
 Blandt efterkrigstidens ændringer af sygeforsorgen skal nævnes: kassernes åb-
ning for alle uanset alder og helbred i ved sygekasseloven i 196050, herunder også 
kronisk syge, en ændring som gjorde ‘forsikringspræget’ endnu mere illusorisk, og 
udvidelse af sygedagpengeordningen og barselsdagpengeordningen i 1960, i forlæn-
gelse af lovvedtagelsen af forligsmandens mæglingsforslag i arbejdskonflikten 1956. 
 
 Ved sygeforsikringsloven (1960) ændredes personkredsen, idet der blev åbnet 
mulighed for optagelse af personer, som ikke var ‘ubemidlede’, med højere kontin-
gent (‘B-medlemmer’). Skellet mellem A- og B-medlemmer sattes af ‘sygekasse-
grænsen’. Personer i de højere indkomstlag kunne også vælge at forsikre sig i fort-
sættelsessygekasser, hvis medlemmer med 1960-loven og senere ændringer i 
forskellige henseender blev ligestillet med sygekassernes B-medlemmer. 
 
 1960-lovens obligatoriske lønmodtagerdagpengeordning administreredes af sy-
gekasserne og finansieredes ved bidrag fra lønmodtagere og arbejdsgivere samt 
statstilskud. Ordningens personkreds udvidedes i 1963 fra nydende sygekassemed-
lemmer til også at omfatte fortsættelsessygekassemedlemmer. 
 
 Som led i den 4.socialreform (se p. 138) overførtes de fleste af sygekassernes 
funktioner i 1973 over til de kommunale socialudvalg, herunder også dagpengeord-
ningen. Det skete ved lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (SDPL, 1972), hvis 
personkreds er personer med ‘lønindtægt og anden erhvervsindtægt, som i væsentlig 
grad skyldes den sikredes egen arbejdsindsats’ (§2). 
 

Loven administreres af primærkommunerne med 75% statsrefusion fra ‘dagpen-
gefonden’, en fond som er en konto i statskassen, til hvilken opkrævedes 1% 
proportional skat efter skalaindkomsten samt bidrag fra frivilligt sikrede samt bidrag 
fra arbejdsgivere, som har forsikret sig i ‘arbejdsgiverperioden’. En væsentlig æn-
dring var, at loven ikke havde nogen varighedsgrænse for udbetaling af sygedag-
penge: hvis man var syg og dagpengeberettiget, fik man dagpenge, til man var rask51, 

52. Samtidig hævedes dagpengeniveau væsentligt. 
 

                                                           
50   Lov nr. 239 af 10. juni 1960 om den offentlige sygeforsikring (ophævelse af Folkeforsikrings-

loven).  Sygekassernes revalideringsopgaver overførtes til Revalideringscentrene (se p. 158) 
51   For en diskussion af den på det tidspunkt ikke-lovhjemlede konstruktion "dagpengebortfald som 

følge af sygdommens stationære karakter", se Jørgen Graversen "Dagpenge - en korttids-ydelse", 
Socialt tidsskrift 1976/1. 

52  Ændret ved lov 16.10.82. 
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 Da sygedagpenge- og sygesikringsadministrationen overgik til kommunerne, ske-
te det de fleste steder ved, at sygekassernes administrative personale ansattes i 
kommunekontoret og fortsatte med at passe deres arbejde.  Det er antagelig en væ-
sentlig grund til, at sygedagpengesystemet ikke blev integreret med det sociale 
rådgivningsarbejde. Og det er antagelig én af grundene til de problemer, som i 1989 
gav anledning til tidsbegrænsning af dagpengevarighed og vedtagelse af bruttoreva-
lideringsydelsen. 
 
 I årene 1973-1975  ændres sygesikringsloven med henblik på nedskæring af me-
dicintilskud (spareformål). 
 
 I 1976 og 1977 formindskes arbejdsgiverbidrag til sygedagpengeordningen, ang. 
med det formål at øge beskæftigelsen. 
 

6.4.1.4      Kontanthjælp efter Lov om Offentlig Forsorg 1945-1976 og efter 
Lov om social bistand 1976-1980. 

 
 For mennesker, som ikke havde arbejds- eller formueindtægt, og som ikke var 
sikret økonomisk gennem pension eller dagpenge, udgjorde kontanthjælp efter 1933-
reformens Lov om offentlig Forsorg  det nederste net i det sociale forsørgelsessy-
stem. Hovedprincippet var her, at modtageren af kommunehjælp skulle forsør-ges 
nødtørftigt. Dog havde man i 1939, 1940 og 1945 givet hjemmel til at yde særhjælp 
(udvidet hjælp) til værnepligtige, med det formål at undgå, at den indkaldte led (for 
store) tab som følge af indkaldelsen. I 1949 og 1955 blev der givet tilsvarende hjem-
mel til særhjælp (udvidet hjælp) til hhv. tuberkuloseramte og polioramte. For så vidt 
angår de tuberkuloseramte var begrundelsen, at en bedre ernæringstilstand øgede 
chancen for helbredelse og nedsatte risikoen for smitte. Altså en forebyggelsesmål-
sætning.  I 1955 fik enker med børn adgang til en tilsvarende særlig rigelig hjælp i en 
overgangsperiode efter mandens død, og i 1956 fik også enker uden børn en lignende 
mulighed. Der var altså de almindelige kommunehjælpmodtagere, og de særlige 
(bedre). Men der var altså også de ringere, dem der fik hjælpen i form af fattighjælp: 
personer, hvis trang skyldes forsømmelighed, alkoholisme, arbejdsskyhed, misbrug 
af kommunehjælp, eller deltagelse i arbejdskonflikt. For dem gjaldt retsvirkninger:  
ægteskabsforbud, tab af valgret og valgbarhed. 

LOF- 
kontanthjælp 
1945-1976 
 
 
Udspaltnin- 
ger bl.a. 
 
 
1955-1956  
overgangs- 
hjælp  
til enker 
 

 
For kommunehjælp og fattighjælp bestod tilbagebetalingspligt, omgærdet af et 

stort regelsæt vedrørende eftergivelse. 
 
 Forsorgsloven blev revideret og betydelig forenklet i 1961: reglerne om fattig-
hjælp, ægteskabsforbud og tab af valgret og valgbarhed ophævedes, efter 137 hhv. 
112 års gyldighed. Tilbagebetalingspligten blev stærkt beskåret. Herefter blev der 
ydet enten almindelig hjælp eller udvidet hjælp (til værnepligtige, tuberkuløse, polio-
ramte, og til enker/nyskilte kvinder). Det blev foreskrevet, at det offentlige skulle yde 
hjælp med henblik på at skaffe den hjælpsøgende mulighed for erhvervsmæssigt ar-
bejde eller genopretning af erhvervsevne. I 1967 og 1969 blev givet hjemmel til 
dækning af merudgifter ved forsørgelse af handicappet barn i hjemmet.   

1961 
LOF revision: 
valgretstab og 
ægteskabs- 
forbud  
afskaffes 
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 Med vedtagelsen af bistandsloven i juni 1974 til ikrafttræden 1. april 1976 blev 
kontanthjælpen sat i en forebyggelsessammenhæng, nemlig forebyggelsen af social 
nedtur: 

1974 
Bistandslov 
vedtages 
 
§ 37: 
midlertidighed 
som  
omdrejnings- 
punkt 
 
 

 “Når en person på grund af sygdom, svangerskab og fødsel, svigtende arbejdsmu-
ligheder, ophør af samliv med ægtefællen, aftjening af værnepligt eller andre 
ændringer i sine forhold i en begrænset tid er afskåret fra at skaffe det fornødne 
til sit eget eller familiens underhold, ydes der af det offentlige en sådan hjælp, at 
det modvirkes, at pågældendes og familiens hidtidige levevilkår i væsentlig grad 
forringes”  (§ 37 stk. 1) 

 
 Socialrådgiveren skulle altså foretage 4 skøn: 1) om der var indtruffet en ‘æn-
dring i  klientens forhold’ (socialbegivenhed),  2) om ændringen var midlertidig, og 
3) hvordan pågældendes og familiens hidtidige levevilkår (forbrugsniveau) var. Her-
efter skulle hjælpen ydes, dog således at klienten måtte tåle en ikke-væsentlig 
ændring i levevilkårene. Og socialrådgiveren skulle i sammenhæng med vurderingen 
af klientens økonomiske situation sammen med klienten foretage en helhedspræget 
vurdering af, hvad der evt. skulle gøres ud over ydelse af kontanthjælp, for at klien-
ten igen ville blive i stand til at tjene ‘det fornødne til sit eget eller familiens 
underhold’.  
 
 I 1975 vedtages, under indtryk af den voksende arbejdsløshed, en udvidelse af 
området for udvidet hjælp efter forsorgsloven, således at arbejdsløshed bliver tilde-
lingskriterium ligesom aftjening af værnepligt. 
 
 I 1976 vedtages en ændring af den endnu ikke i kraft trådte bistandslov, således at 
klienter der modtager kontanthjælp under revalidering skal søge statsgaranterede lån 
som en del af forsørgelsesgrundlaget. Det argumenteres med ønske om “ligestilling 
med øvrige studerende”. 
 
 Herefter står bistandslovens forsørgelsesregler uændret til 1980. 

 

6.4.1.5 Institutionsydelser, service efter Lov om Offentlig Forsorg 1945-
1976 og Bistandsloven 1976-1980: Børn- og ungeinstitutioner, mød-
rehjælp, erhvervshæmmede, handicappede, plejetrængende og 
andre. 

 
 Udviklingen i det offentlige og halvoffentlige sociale institutionssystem efter 
1945 skete inden for alle 1933-reformens fire lovområder, men især indenfor og ud 
fra 1933-reformens Lov om offentlig Forsorg - den lov, som i 1933-systemet var 
‘rest-loven’: det nederste net i det sociale forsørgelsessystem. Men den var også lov-
rammen om opdragelses-orienterede og revaliderings-orienterede og pleje-
orienterede institutioner for blinde og døve og børn og  gamle og alkoholiserede og 
åndssvage, og om mange andre aktiviteter. 

Institutions- og 
naturalie- 
ydelser i vækst 
 
Krav om bedre 
service 
 
  

 Karakteristisk for udviklingen er måludvidelser og forbedringskrav: stadig flere 
sociale gruppers specielle problemer er af interessegrupper blevet politiseret, i form 
af krav om bedre problemløsninger for netop denne gruppe. 
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 Det er ovenfor nævnt, at befolkningspolitiske overvejelser førte til oprettelse af 
mødrehjælpsinstitutioner (1939) og til forebyggende sundhedspleje og svangerskabs-
hygiejniske initiativer, hvorom der blev lovgivet i 1937, 1945-46 og i 1963 med lov 
om sundhedsplejerskeordninger. Lovgivninger, som i et vist omfang var en konfir-
mering af en allerede igang værende udvikling. 

Befolknings- 
og sund-
hedspolitik 

 
 Denne udvikling bredte sig til andre aspekter af generationsreproduktionen end 
det sundhedssikrende. I 1949 hjemledes der adgang til tilskud til børnehaver med 
hovedsagelig pædagogiske formål (altså ikke blot et snævert socialt forebyggelses-
formål) - en lovgivning, som jo tegner den også i dag dominerende opfattelse af 
daginstitutioner for børn. 
 
 Flere grupper ‘opprioriteredes’ ved at få ‘deres egen’ lovgivning uden for for-
sorgsloven: døve og tunghøre (1950), blinde (1956), børn og unge (1958, 1961), 
åndssvage (1959), erhvervshæmmede (1956, 1960). Men også inden for for-
sorgslovens område specialiseredes der yderligere: Tuberkuløse får adgang til 
udvidet økonomisk hjælp i 1949, polioramte i 1953, enker senere i 1950'erne53. Alle 
med begrundelser af typen: der bør ydes hjælp til gruppe XX med henblik på mere 
end lige akkurat livets opretholdelse: uddannelse, normalisering og erhvervsplace-
ring, forebyggelse af social nedtur, forebyggelse af smitte. 

Særforsorgs-
vækst og  
udspaltning 
 
 
 
 
 
 
1956-1960 
Revalidering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1958 
Børnefor- 
sorgslov 
 

 
 Vigtigt som eksempel på den senere socialpolitiske debat er loven fra 1956 om 
samordning af foranstaltninger for erhvervshæmmede, den lov, som i 1960 afløses af 
revalideringsloven. Under Invalideforsikringsretten drev man institutioner, der skulle 
gengive personer erhvervsevnen. I Forsorgslovens regi drev man revalideringsværk-
steder. Sygekaserne, og Samfundet og Hjemmet for Vanføre (Sahva) drev sådanne 
akti-viteter. Det forhold, at mange forskellige institutioner hver sig udfører et velmo-
tiveret arbejde for afhjælpning af forskellige, eller måske ikke så forskellige, 
problemer, kan vanskeliggøre overblikket for hvem som helst, bl.a. også især klienter 
og socialarbejdere. Problemet søgtes afhjulpet ved at man i 1960 under revaliderings-
loven oprettede revalideringscentrene, som skulle forestå indsatsen. Men også senere 
oplevedes problemet som så stort, at der måtte lovgives om samordningen54. 
 
 Børneforsorgens administration omlagdes ved ændring af forsorgsloven i 195855. 
Man opretholdt det delvise personsammenfald mellem børneværnsudvalg og social-
udvalg, men adgangen til at vælge medlemmerne uden for kommunalbestyrelsens 
kreds blev udvidet. Den centrale styring af børneværnsarbejdet styrkedes, ved indfø-
relse af ministeriets børneværnskonsulenter, ved oprettelse af centrale pædagogiske 
og økonomiske nævn, og ved forskrifter om børneværnsudvalgenes sagsbehandling 
(dommerdeltagelse ved tvangsfjernelse, brug af psykiatrisk, psykologisk eller pæda-
gogisk ekspertise, altså både formstyring og informationsstyring). Samtidig søgtes 
børneværnsarbejdet udformet som et tilbud til familierne (dog uden at tvangsforan-
staltningerne afskaffedes). 
 

                                                           
53 Visse værnepligtige havde allerede i 1939 og 1940 fået adgang til en mere rundeligt udmålt ydel-

se end andre forsorgshjælpsmodtagere, en ordning, som i 1945 udstraktes til at omfatte alle 
værnepligtige. 

54    Problemets eksistens blev belyst med Socialreformkommissionens ’institutionsundersøgelse’ 
55 Lov nr. 192 af 7. juni 1958. 
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 Ved lov nr. 170 af 31.05.1961 om Børne- og ungdomsforsorgen udskiltes områ-
det fra forsorgsloven, uden væsentlige realitetsændringer. Loven revideredes i 1964, 
og B&U udvalget (som børneværnsudvalget herefter benævntes) fik udvidet beføjel-
serne, herunder også til at yde familier økonomisk hjælp (især §27.2.5). 
Tilsynspligten i forhold til uægte børn blev afløst af pligt til at tilbyde familier med 
børn familievejledning (smlg. BiL §28). Den i loven hjemlede adgang til at oprette 
familievejledningsordning (med særligt uddannet personale og team) var bakket op 
med en særlig refusionsordning. Ankesystemet ændredes. 
 
 Selve forsorgsloven ændredes i 1961 (omtalt ovenfor p. 154). I lovens formålspa-
ragraf anførtes, "at det offentlige, hvor forholdene tilsiger det, kan tilstræbe at yde 
bistand med henblik på i stedet for understøttelse at skaffe hjælpsøgende mulighed 
for erhvervsmæssigt arbejde for at udvikle eller genoprette hans erhvervsevne"56, alt-
så en revalideringsmålsætning. Dette skete bl.a. på baggrund af forsøg i Århus 
Kommune med intensiv indsats i forhold til langtidsforsorgsklienter med henblik på 
revalidering. 

1961 
LOF  
 
 
 
 
 
1960 
Revalide-
ringslov 

 
 Med Revalideringsloven (1960) prøvekørtes det system som efter en omfattende 
debat, først i socialreformkommissionen, siden i bredere kredse, skulle blive bi-
standslovens system: Formålsbestemt bistand til den enkelte klient, udmålt 
skønsmæssigt med henblik på opnåelse af et bestemt formål (revalidering), og med ét 
offentligt organ som ansvarligt for behandlingen af klientens sag. 
 
 Revalideringslovens motiver (fra 1960) aftegner en konstatering af en stedfunden 
politisk udvikling, og giver nogle overordnede bud på retningslinierne for det fremti-
dige sociale arbejde57: 
 ".. i de senere år har gradvis nye socialpolitiske synspunkter vundet frem, der i hø-

jere grad lægger vægten på den aktive indsats for den enkelte borgers velfærd, 
ikke mindst hans erhvervsmæssige muligheder. For den socialpolitiske målsæt-
ning er det ikke længere nok at skabe økonomisk tryghed, men det offentliges 
sociale indsats må tage sigte på den enkeltes velfærd i videre betydning og hans 
mulighed for i videst muligt omfang at leve en normal tilværelse. Dette gælder 
navnlig personer, der har været udsat for færdsels- eller arbejdsulykker, men også 
personer, hvis handicap har overvejende sociale årsager." 

 

                                                           
56 Cit. e. Betænkning 543/69 p 19. 
57 Folketingstidende 1959/60, tillæg A sp. 811 ff. 
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 I afsnit 6.4.0 er forarbejderne til den 4. socialreform omtalt. Her skal om institu-
tionsområdet bemærkes, at Socialreformkommissionen og som følge af dens arbejde 
Socialstyrelseslov, Sygedagpengelov og Bistandslov organiserede de sociale indsat-
ser efter et behovsprincip, et nærhedsprincip og et bæredygtighedsprincip58.  
 
 Behovsprincippet er et gennemgående træk i bistandsloven. Eksempelvis fore-
skriver §31, at husvilde familier anvises husly, og §69, at kommunalbestyrelsen skal 
sørge for, at "det nødvendige antal pladser på daginstitutioner" er til stede i kommu-
nen. Lovens ordlyd lader ingen i tvivl om, at familier (personer) med behov for husly, 
daginstitutionsplads til barn, hjemmehjælp, plejehjemsplads osv. skal ydes det, de har 
behov for (om lovens udfyldning se næste afsnit). Enkelte eksempler på strammere 
tildelingskriterier end behov findes i BiL §42 pkt. 2 og §58 pkt. 1, hvor en forudsæt-
ning for ydelsen er ”afgørende betydning ..." henholdsvis "i væsentlig grad kan 
afhjælpe .. lidelse .. eller .. i væsentlig grad lette den daglige tilværelse" (min udhæv-
ning, VJ).   

Behovs- 
princip for 
tildeling og 
udmåling 
 

 
 Nærhedsprincippet betød, at den enkelte borger skulle betjenes af kommunalbe-
styrelsens socialudvalg. Har hun brug for børneinstitution, har hun brug for 
plejehjem, har hun brug for handicaphjælpemidler, har hun brug for revalidering 
og/eller kontanthjælp, så er én dør åben: Socialkontorets. Og én rådgivningsuddannet 
person tager sig af hende og hendes problem.  

Nærhed – 
énstrengethed 

 
 Det betyder ikke, at kommunen selv producerer al indsats i forhold til borgeren.  
Bistandsloven tillader kommunen selv at vælge, om den vil drive daginstitutionen el-
ler lade en forening drive institutionen efter overenskomst med kommunen. Men 
princippet er, at institutioner, som typisk bruges af et større antal mennesker i hver 
kommune, stilles til rådighed af kommunen.   

Kommuna- 
lisering 
 
 
 
Amts- 
kommunale 
institutioner 

 
 Bæredygtighedsprincippet: En del institutioner, hvis drift forudsætter et befolk-
ningsunderlag, der er større end en enkelt kommune, drives af amtskommunen.  Men 
klientens brug af den amtslige institution initieres af kommunen. Amtskommunen 
opretter en socialforvaltning, hvis funktion er at yde kommunerne assisstance med 
mere specielle ydelser: forsorgshjem til hjemløse, specialrådgivning til familier med 
handicappede eller særlig adfærdsvanskelige børn, revaliderings- og arbejdsprøv-
ningsinstitutioner, døgninstitutioner for børn m.m. Igen gælder det, at 
amtskommunen kan vælge selv at drive institutionerne, eller at aftale drift af institu-
tionerne med private. 
 
 Ved bistandsloven beholdt  staten (Socialministeriet) driften af enkelte institutio-
ner for handicappede.  Og arbejdet med integration af flygtninge blev fortsat vare-
taget af  Dansk Flygtningehjælp efter overenskomst med Justisministeriet /Inden-
rigsministeriet. Foruden iværksættelse af danskundervisning og boligplacering brugte 
DF en del steder opbakning fra frivillige organisationer til at etablere lektiehjælp og 
besøgsvenneordninger m.v. 

                                                           
58 Ordet Bæredygtighedsprincippet anvendtes ikke af Socialreformkommissionen. Men betyd-

ningen kendes fra  Indenrigsministeriets Opgavekommission fra 1997, hvor samme problem-
stillinger er behandlet. 
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6.4.1.6  Børnetilskud, børnebidrag 
 
 I 1967-1970 blev børnetilskuds- og børnebidragslovgivningen revideret, samlet 
og systematiseret. Herved indførtes også den kortlevende moderskabsydelse. Disse 
og andre bestemmelser samledes organisatorisk under et særligt Familieministerium 
(1966). Herved tilsigtedes en opprioritering af familieinstitutionen - bl.a. på baggrund 
af faldende fødselstal sidst i 1960'erne. Opprioriteringen blev siden afløst af nedskæ-
ringstiltag på børnetilskudsområdet, og ministeriet nedlagt (1968). 

Børnetilskud 
m.m. 
 
 
 
 
 
1973  
Dyneløft 
 

   
 I 1973 indførtes ‘dyneløfter-bestemmelsen’: den retsprincipielle kategori ‘enlig 
forsørger’ erstattes af den skønsmæssige ‘reelt enlig forsørger’ som personkreds for 
børnetilskud. I 1975 nedsættes tilskuddet, og afskaffes for 16-17 årige. Samtidig ind-
førtes så ungdomsydelsen (familieindkomstreguleret) til 16-17 årige. Og endelig blev 
børnetilskuddet gjort forældreindkomstafhængigt i 1976. Alt med besparelsesformål.  
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6.4.2 Socialreformens styringssystem: organer, informationssystem, god-
kendelse, normer, planer, refusion,  maksimumgrænser, ankesystem. 
Betalingsregler. 
 

Styring –  
næsten som 
foreslået af  
socialreform- 
kommissionen 

 Socialreformkommissionens forslag vedrørende styringen af de sociale og sund-
hedsmæssige anliggender blev hovedsagelig fulgt i socialreformens gennemførelse: 
1. Den sociale styrelseslov og ankestyrelsesloven etablerer de bestemmende organer 

(kommuner, amter, ankenævn og ankestyrelse). 
2. De enkelte love fastlægger, hvilke organer der træffer hvilke beslutninger 
3. Lovene fastslår formålet for den enkelte foranstaltning. 
4. Ministeriet udsteder (via Socialstyrelse mv.) vejledende retningslinier for de 

kommunale beslutninger (på enkelte områder giver loven ministeren hjemmel til 
at fastsætte bindende retningslinier). 

5. Kommunalbestyrelsen træffer generelle beslutninger (planer, budgetter) om ni-
veauet for den sociale service i kommunen, og disse generelle beslutninger 

6. indberettes via budget- og regnskabssystem samt plansystem til de centrale myn-
digheder, som derigennem kan følge med i bl.a. fastlæggelse af standarder og 
ressourceforbrug 

7. Kommunalbestyrelsens socialudvalg - i magistratsstyrede kommuner pågældende 
rådmand/borgmester - træffer afgørelser i personsager og forestår driften af 
kommunens sociale institutioner59. 

8. Ankesystemet (amtsankenævn, ankestyrelse) afgør sager, hvor klienter er util-
fredse med socialudvalgets beslutning - tilsigtende en vis ensartethed i 
ydelsesniveau og især påseende, at beslutningstagerne lever op til især bistands-
lovens behovsprincip. 

 
 Den overordnede styringsform er således målstyring60: lovens formålsangivelser, 
udmålingskriterierne. Dertil kommer f.eks. ved tildeling af IP og visse hjælpemidler 
(BiL §§42.2 og 58.1) samt ved "hjælpeforanstaltninger uden samtykke" (BiL afsn. 
VIII) en formstyring, foreskrivende nemlig hhv. beslutning i det amtslige revalide-
rings- og pensionsnævn, og visse procedureregler (dommerdeltagelse, psykolog-
deltagelse). 

Målstyring 
 
 
Formstyring 
 
 
 
 
Informa-
tionsstyring 

 
 Endelig skal i denne sammenhæng nævnes, at kommissionen (og BiL) synes at 
have lagt nogen vægt på den informationsstyring, som er indeholdt i forskriften i BiL 
§29 om, at der i "Vejledningsarbejdet skal anvendes personer, der i kraft af deres ud-
dannelse eller tidligere virksomhed har særlige forudsætninger for arbejdet. Til støtte 
for vejledningsarbejdet stiller amtskommunens socialcenter i fornødendt omfang 
sagkyndige til rådighed og påtager sig i specielle tilfælde selv vejled-ningsarbejdet". 
Også ‘SM-systemet’, ministeriets ‘Sociale meddelelser’ om ankeafgørelser mv., fun-
gerer i overensstemmelse med kommissionens tanker om styring. 
 
                                                           
59   Afgørelser i enkeltsager træffes hyppigt i de sociale forvaltninger ud fra vejledende retnings-

linier (skuffecirkulærer"), som er fastsat for klientbehandlingen af udvalg eller rådmand/ borg-
mester. Nogen polemik har stået om, hvorvidt sådanne retningslinier er kommunalbestyrelsens 
kompetenceområde eller udvalgs/rådmands kompetenceområde. Herom siger socialministeren: 
"Klager, der ikke vedrører behandlingen af enkelte sager, men indeholder kritik af den måde, på 
hvilken de sociale myndigheder har opfyldt lovgivningens krav eller over, at disse krav ikke an-
ses for at være opfyldt, må rettes til kommunalbestyrelsen og i givet fald til den sociale 
tilsynsmyndighed" (utrykt skrivelse af 8.2.1978 til Folketingets Ombudsmand). 

60    Om styringformer, se  Lennart Lundquist: "Forvaltningen i det politiske system", 1976 pp 24 ff. 
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 Det er bemærkelsesværdigt, at kommissionen ikke har lagt nogen særlig vægt på 
refusionsordningen som styringsinstrument. Eller rettere: i betænkningen kun har 
gjort lidt ud af spørgsmålet. Man 1) fastholdt - og det blev fulgt i loven - tanken om 
enkelhed i refusionssystemet, og 2) tilstræbte "neutralitet" i forholdet mellem substi-
tuerende ydelser. Kommissionens overvejelser herom blev kun tildels imøde-kommet 
i bistandsloven: IP refunderes fortsat med 100%, mens rådgivning mhp. at undgå IP 
(altså revalidering, refusion 50%) refunderes med 0%61. Antagelig har kommissionen 
ment, at rådgivning burde indgå uadskilleligt i alt administrativt arbejde. 

Refusions- 
neutralitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byrdefor-
deling: 
 
totalbalan-
ceprincip 
 

 
 Ved socialreformen omlagdes finansieringen af de sociale udgifter således, at 
kommunerne gennem refusion + bloktilskud fik dækket en lige så stor del af deres 
udgifter til sociale formål, som de ville have fået efter den indtil 1976 gældende ord-
ning. Den byrdefordeling blev benævnt totalbalanceprincippet. Det beløb, som 
kommunerne ‘mistede’ ved byrdefordelingsreformens nedsættelse af den gennem-
snitlige refusions%, fik de i stedet i form af bloktilskud62. 
 
 At refusion gennem årene siden 1891 (alderdomsunderstøttelsesloven) har været 
betragtet som et statsligt styringsmiddel over for kommunalbestyrelsernes beslutnin-
ger (nærmest til støtte for en målstyring) er velkendt. Og mange love inden for det 
sociale område har benyttet refusionsstyring i det øjemed, f.eks. i familievejlednings-
ordningen med dens kombination af godkendelse og refusion som styringsmiddel. 
 

At samme ræsonnement stadig tillægges betydning, sås i §136.6 i BiL (refusi-
onsmaksimumgrænser) og sås i den midlertidige regel om 75% statsrefusion til 
ekstraordinært antagne hjemmehjælpere (1977)63. 
 

Fra  
centralstyre 
til  
decentra-
lisering 

 Bistandsloven, med dens kommunale selvstyre og behovsorientering, afløste et 
sæt love med ret stærk centralstyring (f.eks. var ministeren ankeinstans i forsørgel-
sessager efter forsorgsloven, og godkendte indretning af den enkelte daginstitution 
mm.). Og det sæt af cirkulærer, som fulgte loven i 1976 viser, at ministeriet anså det 
for ønskeligt at yde temmelig tæt og detaljeret vejledning angående udøvelsen af det 
kommunale selvstyre! At det kommunale selvstyre helst ikke skulle tage overhånd 
sås endvidere i sommeren 1975: Da minister Eva Gredal efter en folketingsbeslut-
ning havde beordret nogle hundrede daginstitutionspædagoger fyret, og Alberts-
lunds borgmester meddelte, at det bestemte kommunen nu altså selv fra og med 
1.4.1976, udtalte ministeren til KL's årsmøde, at enten rettede kommunerne sig frivil-

                                                           
61   Bent Rold Andersen kritiserede skarpt (Politikens kronik 5.2.1973) dette refusionssystem. Heraf 

fulgte ingen ændring. 
62    Når det er blevet hævdet, se f.eks. Hanne Reintoft "Samfundsstøtte eller socialpolitisk avantgar-

de" p. 41, at byrdefordelingsreformen betød en flytning af bl.a. de sociale udgifter fra de 
progressive statsskatter til de proportionale kommuneskatter, er det altså forkert, i hvert fald på 
reformtidspunktet. På den anden side er det selvfølgelig rigtigt, at en fastholden af den gamle - 
højere - refusionsprocent ville have betydet en mindre kommunal andel af de ikke mindst efter 
1976 stærkt voksende bistandslovudgifter. Hertil kommer, efter 1980, at regeringerne ved årlige 
finanslovvedtagelser - i modstrid med aftalerne i byrdefordelingsreformen - har beskåret bloktil-
skuddene. 

63    Når Socialreformkommissionen har gjort så lidt ud af refusionsspørgsmålet, hænger det tænke-
ligt nok sammen med, at hele problemet om byrdefordelingen mellem stat og kommune o. 1970 
var hot politisk stof - så derfor kan kommissionen vel have valgt at lade være at blande sig. 
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ligt efter nedskæringsordren, eller også fik de en bistandslovændring, som pålagde 
dem at rette sig64. 
 
 Betalingsregler i bistandsloven (i dens oprindelige udformning) synes at afspejle 
flere forskellige overvejelser: Betalings- 

Regler 
 
ikke mindst 
præget af en 
vis  
social- 
demokratisk 
modvilje 
mod  
universalitet 
 

1. dels synes der at være elementer af en markedstankegang, idet reglerne i BiL 
§73.2 foreskriver, at betalingen skal stå i et vist forhold til driftsudgifterne 

2. dels synes der at være elementer af en ’skatteevne’-tankegang i fripladsreglerne 
(fastsat af socialministeren i medfør af §73) og i reglerne om pensionistens beta-
ling for plejehjemsophold, 

3. dels synes der at være taget ’psykologiske hensyn’ ved fastsættelse af overgrænse 
for betaling, f.eks. i §55, som fastsætter, at der højst kræves betaling for 6 timer 
varig hjemmehjælp pr. uge, 

4. og endelig har solidaritetsprincippet sat sig igennem i BiL §§46.2 og 48.1 (1974-
udgaven), i medfør af hvilke §§'er familier med børn med særlige vanskeligheder 
er blevet fritaget for betaling af institutionsydelser, henholdsvis har fået dækket 
nødvendige merudgifter ved barnets vanskeligheder. 

 
Social- 
reformen – et 
sammen-
hængende 
system 
 
 
 
Anke- 
systemets 
forskellig-
artede  
praksis 
 

 Sammenfattende må det konkluderes, at bistandslovsystemets (dagpengelove og 
bistandslov) tildelings- og udmålingskriterier i 1976 udgør et temmelig konsistent 
konsekvensorienteret regelsystem, hvis grundsynspunkt åbenbart er, at sociale pro-
blemer må betragtes som midlertidige - og søges løst ved offentlig indsats - indtil det 
er påvist, at de er varige, hvorefter bistandsloven stiller afhjælpende foranstaltninger 
til rådighed, men henlægger afhjælpningen af de varige forsørgelses-problemer til i 
hovedsagen pensionslovgivningen. 
 
 Om BiL's styringsmekanismer skal sluttelig her tilføjes, at mens ankesystemet 
synes at have udgjort en forholdsvis solid garanti for efterlevelse af især §37.1 i BiL, 
så er det tilsvarende ingenlunde tilfældet på institutionsområdet. Et enkelt amtsanke-
nævn har en enkelt gang søgt at fastslå, at "det nødvendige antal pladser" (BiL §69) 
faktisk betød, at et barn skulle have plads i institutionen. Herom udtalte socialmini-
steriet (SM 0-180-1977), at det var kommunalbestyrelsen, og ikke amtsankenævnet, 
der bestemte, hvor mange institutionspladser, der skulle være i kommunen. 
 
 Lov 488 af 14. september 1977 om ekstraordinære beskæftigelsesforanstaltninger 
i kommuner og amtskommuner pålagde kommunerne at iværksætte aktiviteter for 
unge ledige.  

                                                           
64    Se herom Viggo Jonasen: "Dette besværlige kommunale selvstyre", Aarhus Stiftstidendes kro-

nik, 3. august 1975. 
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6.4.3 Afsluttende bemærkninger om perioden 1945-1980 og dens socialre-
form: højkonjunktur, vildvækst, reformbehov. Socialreformen. 
Kritikken af socialreformen, og kritikken der udeblev. 

 
 Ved en vurdering af institutionsudviklingen især i 1960'erne er der grund til at 
fremhæve nogle sociale aspekter af økonomien bag udbygningen. 
 
 De private og offentlige arbejdskøberes arbejdskraftefterspørgsel, og danskernes 
reaktioner på den, havde til dels taget vinden ud af sejlene på den gamle, rodfæstede 
’misbrugsfrygt’. Selv de ’kronisk arbejdsløse’, de af borgerskabet lidt ringeagtede fra 
efterkrigstidens husvildebarakker, var kommet i arbejde. Mere på grund af arbejds-
købernes betalingsvilje end på grund af A-kassernes kontrol. På grund af guleroden, 
mere end på grund af stokken. 

Høj- 
konjunkturen 
som skabte 
selv- 
bevidsthed: 
 
krav 

 
 Arbejdskøberne havde behov for arbejdskraft. Arbejderne kunne se, at deres ar-
bejdskraft var noget værd for andre. Og med værd fulgte værdighed: Det blev socialt 
acceptabelt at stille krav til levevilkårene: 
 
 Kvinderne krævede og opnåede relativt højere løn. 
 
 Fagforeningerne krævede og opnåede højere dagpenge med argumentationen: er-
statning for tabt arbejdsfortjeneste. Og siden fik de plads i aktieselskabsbestyrelserne. 
 
 Studenter krævede og opnåede plads i styreorganerne på læreanstalterne. 
 
 Forældre krævede institutionspladser til deres børn, og kommunalpolitikerne ef-
terkom kravet med udbygning. 
 
 Erhvervshæmmede krævede og opnåede rundeligere ydelser under revalidering. 
 
 De unge gjorde samfundet en tjeneste ved at uddanne sig. 
 
 Kvinderne imødekom erhvervslivet ved at stille arbejdskraft til rådighed. 
 
 De erhvervshæmmede udviste samfundssind ved at gøre en indsats for, gennem 
revalidering, at overvinde handicappet. 
 
 Der blev skrevet perspektivplanredegørelser (I og II) om, hvordan arbejdskraft 
kunne sikres stillet til rådighed (især) for den private sektor. 
 
 Ganske vist efterspurgte arbejdskøberne altså arbejdskraft. Men ikke al arbejds-
kraft. Stort set efterspurgtes kun personer med fuld eller næsten fuld erhvervsevne 
(ved beskæftigelse på deltid også fuld arbejdsevne i deltiden). Og kravene til nor-
malarbejdskraften blev skruet op, akkordarbejde og skifteholdsarbejde ‘holdt hjulene 
i gang’, helst døgnet rundt og helst i højt tempo. Resultat: høj indkomst plus nedslid-
ning, udstødning, revalidering eller førtidspensionering (invalide- eller 
førtidsfolkepension). Se tegning pp 134-135. 

Arbejdstempo 
og løn op 
helbred ned 

 
 I lyset af denne udvikling skal væksten i det sociale institutionsområde ses. Sam-
fundet specialiseredes, flere og flere funktioner samfundsmæssiggjordes, behovet for 
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foranstaltninger, som kunne ‘normalisere’ (tilværelsen for) de ikke helt ‘normalt ar-
bejdsduelige' voksede. Og foranstaltninger iværksattes, institutioner oprettedes eller 
udbyggedes - velmotiveret nok, al den stund hver af dem kunne sandsynliggøre sin 
nyttevirkning med hensyn til fremskaffelse af normal-arbejdskraft. Dog: ikke alle 
foranstaltningerne havde dette snævre formål; omsorgsloven af 1964 og reglerne 
(om højeste IP) i IP-loven af 1965 kan siges at have en egentlig trivsels-målsætning 
for de af arbejdsmarkedet udstødte/udvandrede. Også omkring ændringer i særfor-
sorgslovgivningen kan sådanne målsætninger findes 
 
 Socialreformkommissionens arbejde må ses på baggrund af den keynesianske 
samfunds- og statsopfattelse: det er både muligt og ønskeligt, at staten blander sig i 
økono-miens måde at fungere på, med henblik på at etablere fuld beskæftigelse 
(Samfunds-niveauet). Derved sikres den enkeltes muligheder for produktiv indsats. 
Og når forudsætningen om den fulde beskæftigelse (arbejdskøbernes efterspørgsel 
efter arbejdskraft = husholdningernes udbud af arbejdskraft) er etableret, er det både 
muligt og ønskeligt, at statsmagten intervenerer med henblik på at hjælpe individet til 
at overvinde (flest muligt af) hindringerne for produktiv beskæftigelse, og - hvis det 
midlertidigt ikke er muligt - erstatter individets indkomsttab ved ledighed eller syg-
dom (individniveauet). Der er så at sige tale om en helhed, en sammenhængende 
samfundsopfattelse: Troen på ‘den gode stat.! 

Keynesiansk 
interven- 
tionisme 
 
 
 
 
Den gode 
stat 

 
 Socialreformens første faser - styrelseslov og sygesikrings- og dagpengelov - 
gennemførtes uden større principiel kritik i en bredere offentlighed. Ganske vist var 
sygekassernes bestyrelser imod især indlemmelsen af sygekassernes funktioner i et 
kommunalt system - de foreslog i stedet eget virkefelt udvidet til en større, samlet 
helseorganisation65. 

Mest enighed 
om reformen 
 
 
 
 
- en vis uenig-
hed om 
bistandsloven 
 
 
 
 
Kontrol af  
bilag 
 

 
 Derimod stod der adskillig polemik om bistandsloven, som samlede den offentli-
ge forsorg, børneforsorgen, husmoderafløsningen, hjemmehjælpen og pensionist-
omsorgen samt revalideringscentrenes og mødrehjælpens funktioner under kommu-
nernes sociale udvalg og dets forvaltning. Kritikken af bistandsloven fulgte 5 spor: 
1. loven er alt for kontrol-orienteret og lægger i alt for ringe grad op til samarbejde 

mellem borger og forvaltning om løsningen af problemerne66, 
2. loven yder ingen refusion til den mest positive foranstaltning: rådgivning og vej-

ledning65,  
3. loven erstatter retsprincippet med skønsprincippet67, en kritik, som synes at have 

sit udspring i, at udmålingen af underholdshjælp, efter revalideringslov og mødre-
hjælpslov skete efter fast vejledende takst. Derimod var tildelingen og udmålingen 
af de øvrige ydelser, efter disse love samt forsorgsloven stort set skønsmæssige. 
Ganske vist kan man godt betragte ophævelsen af forsorgslovens §46's maksi-
mums-ydelsesbestemmelse som en overgang fra ret til skøn. 

4. lovens styringmekanismer sikrer i for ringe grad de gode formåls opfyldelse65, 66, 
5. samlingen af mange love i én, og indlemmelse af forskellige institutioner under 

det primærkommunale social- og sundhedsudvalg mindsker borgerens retssikker-
hed: man kan ikke længere søge hjælp fra revalideringscentret i tilfælde af 
uenighed med socialkontoret66. 

                                                           
65 Bet. 543, pp. 320 ff. og pp. 409-415. 
66 Bent Rold Andersen: "Den sociale bistandslov", Politikens kronik 5.2.1973. 
67 F.eks. Laura Nielsen: "Rammer for socialt arbejde", 1976, og endnu skarpere Inge Henningsen 

"Størstedelen af befolkningen ramt af det sociale system", Information 19.02.1976. 
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 Væksten i de sociale ydelsers samlede omfang gav fra tid til anden anledning til 
bekymring for de statsfinansielle virkninger, med sparerunder til følge. Disse spare-
runder tog indtil o. 1980 form af stramning og skønsmæssiggørelse af tildelings- og 
udmålingsregler (også efter 1980, se nedenfor pp. 187 ff), men indebar indtil o. 1980 
ikke nogen fundamentale brud med bistandslovssystemets hovedsigte: 

Fra 
udgiftsvækst 
til 
stramning • personens/familiens sociale problem betragtes som midlertidigt, indtil mislykket 

revalidering har vist, at det er varigt, 
• der ydes en sådan økonomisk hjælp, at personens/familiens midlertidige problemer 

afhjælpes, således at væsentlig forringelse af levekårene modvirkes, 
• det er personens/familiens samlede, konkrete, aktuelle situation, der skal bedøm-

mes efter helhedsprincippet - hvorved særligt bemærkes, at illikvid formue ikke 
kræves realiseret, før hjælp ydes. 

• det samlede ydelsessystems personkreds er enhver, der opholder sig i landet, 
• det solidaritetsprincipielle erstatningssynspunkt: personens/familiens sociale pro-

blem afbødes, uanset pågældendes indkomstniveau (ex. BiL §46.2 og 48.1, IPL 
§10 og §15 (bistandstillæg, plejetillæg)). 

 
 De offentlige institutioners vækst igennem 1960'erne og 1970'erne blev akkom-
pagneret med kritik fra det politiske højre og venstre: Højrekritik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venstrekritik 
 
 

 
"Den førte politik, lovgivningen, tilskudsordningerne osv., synes bestandig at 
trække i stik modsat retning (af befolkningens store flertals ønsker): Institutioner-
ne begunstiges på en bekostning af andre, billigere og bedre måder at indrette sig 
på. Der skabes et kunstigt behov for de dyreste og sletteste måder at løse de op-
ståede problemer på. Også i dette tilfælde er der brug for, at lovgivningen og 
tilskudsordningerne gøres neutrale. Statsmagten skal ikke tage parti for psykolo-
giske opfattelser, fikse idéer og fagforeningsbestemte (snævertsynede, perfek-
tionistiske) krav. Behovene for institutioner og invalidepensioner osv. skal ikke 
kunstigt pustes op”68. 

 
 Mens det politiske højre således kritiserede vækst, bureaukratisering og ineffekti-
vitet i den offentlige sektor (‘staten’), gik den politiske venstrefløjs kritik mere på 
manglen på offentlige institutioner (for få pladser i daginstitutioner for børn, for få 
plejehjemspladser - og for lange ventelister - i forhold til behovet) samt på bistands-
ydelsernes karrighed og kontorernes hele undertrykkende funktionsmåde69.  
Endvidere gik kritikken i ny og næ på statsmagtens (herunder socialsektorens) al-
mindelige undertrykkelsesfunktion i det kapitalistiske samfund  - en kritik, som stort 
set så hele ‘statsmagten’ som havende samme funktion som politi, domstole, militær, 
centraladministration og kongehus. Og en kritik, som normalt har som sin strategiske 
konsekvens, at statsmagten skal knuses.70, 71

 
 Højrefløjen mente altså, at den voksende offentlige sektor var for stor, venstreflø-
jen at den var for lille, og begge, at det der var, var for dårligt. 

                                                           
68 Bertel Haarder: "Statskollektivisme og spildproduktion" 1973 pp 50-51. Tilsvarende synspunkter 

førtes samtidig frem af Mogens Glistrup (talrige skrifter og taler). 
69 Se f.eks. Hanne Reintoft: "Den bedste forsorg i verden" 1980, pp. 90-91. 
70 Se f.eks. Laura Nielsen: "Rammerne for socialt arbejde" 1976. 
71 Se f.eks. et par VS-partiprogrammer. 
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 Disse kritikker anfægter ikke bistandslovens og den indtil da gældende lovgiv-
nings orientering mod revalidering, mod arbejdsmæssig normalitet. En mere 
fundamental kritik af socialreformens målsætning fremførtes i anledning af kommis-
sionens nedsættelse i 1964: 

Kritik af 
arbejds- 
normalitet- 
ideologien 

 "at gøre den produktive periode til en standard, i forhold til hvilken alle andre pe-
rioder er mindreværdige, forekommer ikke bare utiltalende, men efterhånden 
praktisk urimeligt. Nedsættelsen af pensionsalderen, forlængelsen af den gennem-
snitlige levealder, og den stadige forøgelse af den gennemsnitlige levealder, og 
den stadige forøgelse af den gennemsnitlige uddannelsestid bevirker, at den pro-
duktive periode udgør en stadig mindre del af et normalt livsforløb. 

 
På andre områder er der en begyndende forståelse for, at erhvervslivets krav til 
samfundsborgeren ikke bør være rettesnor for hele den menneskelige tilværelse. 
Udsigten til en gennemgribende automatisering af produktionen gav dog anled-
ning til, at der i skoledebatten kom synspunkter frem - mest radikalt ved Poul 
Henningsen - om, at den fremtidige grunduddannelses formål ikke først og frem-
mest kunne være at gøre menneskene egnede til erhvervslivet, men at gøre dem 
egnede til at leve med udbytte i et samfund med meget kort beskæftigelsespligt. 
 
 På sociallovgivningens område derimod er rentabilitetssynet på mennesket knap 
nok anfægtet principielt - forestillingen om det totale sammenbrud, som vil ind-
træffe, hvis ikke en udtræden af produktionen medfører nedgang i levestandarden 
for den pågældende, bygger på samme mistillid til alle de andre, som tidligere har 
manifesteret sig som modstand mod ethvert fremskridt i retning mod arbejdsløs-
hedsunderstøttelse, sygeløn osv. Mistilliden, forestillingen om at de andre 
nødvendigvis skal have pisken over nakken, har hver gang vist sig ubegrundet, 
men synes ikke mindre levedygtig af den grund. 
 
Som det vil huskes, var det lige indtil højkonjunkturen for alvor satte ind for kun 
6-8 år siden god latin fra det yderste højre og langt ind i socialdemokratiet, at 
sommerledigheden på 3-4% repræsenterede en nedre grænse, idet man her var nå-
et helt ned til gruppen af de egentlig asociale, som ikke ville være til at drive til 
arbejde ..."72. 

 
En kritik, som næppe hørtes ved socialreformens gennemførelse, var, at ydelses-

niveauet var for højt, eller at solidaritetsprincippet var politisk urimeligt. Dette er 
forståeligt nok, al den stund reformen jo blev gennemført i ret bred politisk enighed. 
Ganske vist kritiserede både det politiske venstre og højre - de sidste eksemplificeret 
ved Bertel Haarder73 og Fremskridtspartiet - den samlede offentlige forvaltning og de 
offentlige institutioner, lige siden 1973 (se pp 67-68). 

                                                           
72 Preben Wilhjelm i Politisk Revy nr. 61, 26.08.1966: "Horisont 2000", cit. e. Ole Gade-Lorenzen: 

"Socialpolitik - socialmedicin - social pædagogik", 1971, pp. 203-210. 
73 Bertel Haarder: "Statskollektivisme og spildproduktion" 1973. 
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 Men da Socialdemokratiet så omkring 1978 (se bilag 4 p 302) i den økonomiske 
politik forlader den keynesianske kriseløsningsmodel, og Ritt Bjerregaard og Bent 
Rold Andersen overtager højre- og venstrefløjens ‘statskritik’ - tildels i det øjemed at 
legitimere nedskæringer af de sociale ydelsers niveau - ligger vejen åben for opgøret 
med solidaritetsprincippet: 

Fra  
sammen-
hæng til  
opløsning i  
social-
politikken 

 
 "Den offentlige sektor har leveret gamle løsninger på nye problemer. Dette har 

været ekstremt dyrt, ineffektivt og umenneskeligt"74. 
 
 "Denne skepsis over for den professionelle medmenneskelighed bygger jeg dels 

på min egen vage fornemmelse af, hvor slemt jeg synes, det ville være at blive be-
skæftiget af andre for at være beskæftiget"75. 

 
 "En rationel socialpolitik må anskues i sammenhæng med samfundets organisere-

de voldsapparat - dets militær, dets politi, dets fængselsvæsen. De resultater, der 
kan opnås gennem henholdsvis sociale foranstaltninger og politimæssig kontrol, 
er formentlig ikke så forfærdelig forskellige politisk set, men der er en afgrund 
mellem de holdninger, der ligger bag, og der er, når det kommer til stykket, også 
en betydelig forskel i omkostningerne. Ressourceforbruget i et udbygget socialsy-
stem er langt mindre politisk belastende end det tilsvarende anvendt i et 
undertrykkelsessystem. Jeg tror også, de økonomiske sidevirkninger på samfun-
dets produktionssystem er afgørende forskellige ved de 2 forskellige sociale 
teknologier"76. 

 
 Som det ses, går kritikken ikke så meget på selve bistandssystemets opbygning 
og funktionsmåde (dog måske nok Ritt Bjerregaards kritik), som den mere abstrakt 
går på statsapparatet som helhed og især på dets størrelse. 
 
  Med Socialdemokratiets ændrede signaler  kom der for alvor vægt bag angrebene 
på solidaritetsprincippet, og den 4. socialreforms konsekvens og konsistens blev 
brudt, med 1979-1980-nedskæringerne. 
 
 Mere principielle ændringer foretages først fra 1980 - herom kapitel 7.4. 
 

                                                           
74 Bent Rold Andersen - foredrag ved International Council on social Welfare, 10. regionale sympo-

sium, Kristianssand '79. 
75 Ritt Bjerregaard, Politikens kronik 14.10.1980. 
76 Ritt Bjerregaard, Informations kronik 13.11.1980. 
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