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8.1   Befolknings-, uddannelses-, erhvervs- og organisations-
udvikling. 

 
Folketallet voksede igennem 1990'erne, på grund af indvandringsoverskud og 

fødselsoverskud. Fødselstallet, som havde bundrekord i 1983, fortsatte stigningen 
igennem 1990’erne til 1995 (69.771) for så at falde til 67.640 i 1997 (tab. 8.1).   
Befolkningsprognose 1998 forventede en langsigtet fertilitet  på 1,85 barn pr. 
kvinde pr. livsforløb, et niveau der forventes nået i år 2010.  Med andre ord: til 
den tid regnede statistikerne med, at der er indtruffet en stabilitet vedr. kvinders 
erhvervsdeltagelse og fødselsmønster. 
 
 Igennem 1990’erne fortsatte nettoindvandringen på o. 11.000 i de fleste år, 
dog med meget større tal i 1995 og 1996, især på grund af etniske udrensninger i 
Kroatien, Serbien og Bosnien. Antallet af udenlandske statsborgere i Danmark 
voksede fra 1990 til 1997 fra 150.600 til 237.700, eller til 4,5%. Heraf ca. 50.000 
asiater, 37.000 tyrkiske og 32.000 ex-jugoslaviske statsborgere. Indvandrerpro-
centen var ikke stor, sammenlignet med f.eks. Holland, Tyskland eller Sverige. 
 
 

Tab. 8.1   Befolkningsbevægelser 1990-2000 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fødte 63433 64358 67726 67369 69666 69771 67638 67648 66174 66220 67084
Døde 60926 59581 60821 62809 61099 63127 61043 59898 58453 59179 57986
heraf døde u. 1 år 473 471 444 367 380 353 376 351 309 282 358
Fødselsoverskud 2507 4777 6905 4560 8567 6644 6595 7750 7721 7041 9098
Nettoindvandring 8332 10938 11462 11056 10251 28557 17133 11712 11032 8896 9498
Tilfl. fra udland 40715 43567 43377 43400 44961 63187 54445 50105 51372 50236 52915
Fraflyttet til udland 32383 32629 31915 32344 34710 34630 37312 38393 40340 41340 43417
Befolkningsvækst 10839 15715 18367 15616 18818 35201 23728 19462 18753 15937 18596
Vielser 31513 31099 32188 31638 35321 34736 35953 34244 34733 35439 38388
Skilsmisser 13731 12655 12981 12971 13709 12976 12776 12774 13141 13537 14381
Folketal 1. januar 5135409 5146469 5162126 5180614 5196642 5215718 5251027 5275121 5294860 5313577 5330020
Kilde: DS:  Statistisk tiårsoversigt 2002.  

  
 Statistikere og politikere havde i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne be-
svær med forudsigelse af mænds og kvinders aktivitet mhp. forældreskab, og med 
de nybagte forældres krav om institutionspladser.  Deraf fulgte politisk tilbage-
holdenhed med institutionsudbygning og beslutninger om at nedlægge skoler og 
seminarier og reducere antallet af lægeuddannelsespladser. Siden fulgte uoverens-
stemmelse mellem udbud af og efterspørgsel efter institutionspladser, mangel på 
skolekapacitet, lærere, læger. 
 

I 1980’erne stod befolkningsprognoserne på katastrofe: man frygtede en "alt 
for lille",  erhvervsaktiv befolkning ind i 2000 tallet (prognose 1990, tab. 7.2). 

 
                                                           
1   I denne elektroniske 2008 udgave er dette kapitel "reduceret" til 1990-2000. Kap. 9 omhandler 
tiden efter 2000. Der er overlap mellem tabeller i kap. 8 og 9 - se note 1 i kap. 9 
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Sammenligning mellem tab. 7.2 og 8.2 vedr. 18-66 årige undergraver pessi-
mismen mht. en på det lange sigt evt. kommende 'for lille erhvervsaktiv alders-
gruppe'. Til gengæld giver 2002 prognosen et meget større antal >80 årige i 2030 
og flere i 2040. Så man kan godt finde noget at være bekymret over vedr. en frem-
tidens 'ældrebyrde'. 1990'ernes høje fødselstal betød til gengæld voksende pres, 
først på daginstitutionsområdet, siden på folkeskoleområdet, som blot få år tidli-
gere skulle ‘neddrosles’ på grund af faldende børnetal.  
 

Tab. 8.2    Befolkningsudvikling 1990-2002 & prognose 2002-2010-2040   (1990=100) 
 1990 2002 2010 2030 2040 1990 2002 2010 2030 2040  

Befolkning 
   0- 6 år 
  7-16 år 
  0-17 år 
17-24 år 
18-24 år 
25-66 år 
18-66 år 
60-61 år 
25-61 år 
62-     år 
62-66 år 
67-79 år 
80-     år 

5 135 408 
391 484 
632 972 

1 100 204  
624 843 
549 095 

2 784 683 
3 333 778 

98 899 
2 537 764 

948 366 
246 919 
513 021 
188 406 

5 368 354 
475 844 
 645 422 

 1 176 926 
 482 455 
426 795 

3 065 240 
3 492 035 

115 626 
2 811 958 

952 675 
253 282 
482 811 
216 582 

5 505 457
439 473
700 370

1 212 085
527 710
455 468

3 084 981
3 540 449

141 362
2 722 429
1 115 475

362 522
527 327
225 596

5 762 473
474 264
657 221

1 196 306
536 631
471 810

3 012 156
3 483 966

142 097
2 633 141
1 461 216

379 015
713 671
368 530

5 801 922
457 403
694 745

1 222 609
553 399
482 938

2 894 306
3 377 244

128 257
2 560 660
1 535 715

333 646
779 175
442 894

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

105 
122 
102 
107 
77 
78 

110 
105 
116 
111 
100 
103 
94 

115 

107 
112 
111 
110 
84 
83 

111 
106 
143 
107 
118 
147 
103 
120 

112
121
104
109 
86
 86

108
105
144
104
154
153
139
196

113
117
110
111
89
88

104
101
130
101
162
135
152
224

Kilder: DS: Befolkning og valg 1990:17 Befolkningsprognose 1990.  Befolkning og valg 2002:11 Befolknings-
prognose 2002  - egne beregninger 

 
 Når fødselen er overstået, skolegangen ligeså, vælger individet uddannelse,  
job, ansættelsesforhold, evt. jobskifte, og erhvervsophør.2  Disse valg træffes in-
den for de muligheder, som de vælgende oplever sat af uddannelsesmuligheder, 
virksomhedernes arbejdskraftefterspørgsel, og forsørgelsesmulighederne i alder-
dommen. 
 

Tab. 8.3  Befolkning, arbejdsstyrke, erhvervsfrekvenser og beskæftigelse 1990-2000 
1000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997  1998 1999 2000
Hele befolkningen 5135,4 5146,5 5162,2 5180,6 5196,6 5215,7 5251,0 5175,1 5294,9 5313,6 5330
Uden for arbejdsstyrken 2227,7 2243,1 2252,1 2270,3 2288,3 2319,8 2378,9 2411,8 2426,6 2433,9 2453
I arbejdsstyrken 2907,7 2903,4 2910,2 2910,3 2908,3 2896,0 2872,1 2863,3 2868,3 2879,7 2877
Arbejdsløse  223,9 253,3 284,5 300,5 323,4 278,9 223,3 193,7 169,0 132,2 117,7
Beskæftigede 2673,8 2650,1 2625,6 2609,9 2584,9 2617,1 2648,8 2669,7 2699,3 2747,5 2759,3
  heraf deltid 488,4 499,8 471,1 445,3 409,5 396,0 387,0 380,6 378,8 385,0 385,7
   heraf mænd 148,2 162,8 157,5 155,0 143,9 147,2 150,7 155,9 158,3 163,1 165,7
   heraf kvinder 340,2 337,0 313,6 290,3 265,6 248,8 236,3 224,7 220,5 221,8 220,0
Lønmodtagere ATP 1973,1 2003,9 2005,4 1993,9 1990,5 2032 2060 2115,3 2154,6 2181,7 2204,5
Kilder: DS: Statistisk tiårsoversigt 2001-2002.   Statistisk månedsoversigt 1992:12 (vedr. 1990) 

*   Arbejdsløse opgjort som personer, der var fuldt ledige i sidste uge af november  
**  Lønmodtagere, beregnet på fuldtidsbasis (ATP-statistik)  NB statistikomlægning fra 1990 til 1991, med løft på 80t. 

 
Folketallet vokser igennem 1990'erne med 214.000, arbejdsstyrken er stort set 

konstant (2,9 mill., en lille nedgang 1994-1997 og siden stigning til ca. 2,9 mill.) 
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2  se kap. 2. 



 
 Antal beskæftigede faldt med 90.000 1990-1994 og øgedes så igen med 
190.00 til 2.760 mill. i 2000. Antallet af registrerede ledige toppede i 1994 med 
323.000. Måler man beskæftigelsen på det beregnede tal for helårslønarbejdere 
(ATP-statistikken), ses et lidt andet billede: tallet voksede med 30.000 fra 1990 til 
1991, faldt så til 1,99 mill. i1994, og voksede igen 2,20 mill. i 2000. At ATP-
beskæf-tigelsestallet voksede, mens tallet for beskæftigede faldt (1990-1991), kan 
tænkeligt forklares med fald i antal selvstændige og i deltidsbeskæftigede. Igen-
nem perioden ses et fald på ca. 40% i antallet af deltidsbeskæftigede kvinder til 
218.0300 og en svag stigning for mændene. I samme periode mindskedes antallet 
af selvstændige fra 239.000 til 210.458 og antallet af medhjælpende ægtefæller  
med 26.000 til 12.815. Alt i alt: mere fuldtid, mere lønarbejde, og færre deltidsar-
bejdende og medhjælpende og selvstændige. 
 
 Et andet aspekt af udviklingen i erhvervsstrukturen afspejles indirekte i be-
folkningsprognosens tabelopstilling: mens man traditionelt har beregnet erhvervs-
frekvensen som andelen af 16-66 årige, der arbejder eller søger arbejde, har tabel-
lerne i de senere år også fået kategorierne 60-61 årige og 62-66 årige. Forklarin-
gen er den i 1970'erne, 1980’erne og 1990’erne voksende tilbøjelighed til er-
hvervstilbagetrækning før folkepensionsalderen. 67 års pensionalder er jo i euro-
pæisk sammenhæng meget høj. Den frihed til at vælge tidligere arbejdsfrihed, 
som blev etableret med efterlønsordning og overgangsydelse, er blevet benyttet af 
en voksende andel af de arbejdende og ledige i de relevante aldersgrupper. Denne 
ændring i retning af tidligere tilbagetrækning kan dels tolkes som de arbejdendes 
reaktion på ’effektivisering’ og tempoopskruning på arbejdspladserne, dels som en 
reaktion på høj ledighed. Stigningen i ledighed 1987-1993 gav vækst i tilgang til 
efterløn fra ledighed (tab. 8.9). Det voldsomme tilgang til efterløn på 47,4t i 1995 
var antagelig nok så meget forbundet med fremtidsusikkerhed under arbejdsmar-
kedsreformens trusel. Alligevel lå erhvervsdeltagelsen for 60-64 årige stadig 
højere end i de fleste europæiske lande. 
  

Erhvervsuddannelsessystemet blev videreudbygget, i hvert fald i form af be-
stand af studerende, i 1990'erne. Mens modeordet i  begyndelsen og midten af 
1980'erne var ‘flere teknisk uddannede’ (aht. den private sektor, og især ekspor-
ten), blev i slutningen af 1980’erne og i begyndelsen af 1990'erne især de (for-
holdsvis billige) humanistiske og samfundsfaglige uddannelser udbygget3. Herun-
der også det seminarieområde, som var blevet beskåret i Bertel Hårders første tid 
som undervisningsminister. 
 

Udviklingen i erhvervsstrukturen præges af, at flere håndværksuddannede 
gik i industri og/eller service som funktionærer (evt. specialarbejdere), og udviser 
mindre mobilitet end de (tilsvarende) gjorde i 1960'erne og 1970'erne. Denne ud-
vikling beklagedes af og til af virksomhedsejere, der talte om ‘manglende 
fleksibilitet’ i arbejdsstyrken. Heroverfor står en nyere forløbsundersøgelse, som 
inddrager både arbejdere og virksomheder.Den synes at vise meget stor mobilitet i 
arbejdsstyrken: virksomhederne ansætter typisk 22% af arbejdsstyrken hvert år, 
og siger farvel til ca. lige så mange. Desuden har virksomhederne lønforskelle på 
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3   Statistisk tiårs oversigt 1997,  p 32. Jeg har ikke undersøgt antallet af optagne pr. ungdomsårgang. 

Hvis den gennemsnitlige studietid er forkortet, samtidig med at antallet i uddannelsessystemet 
("bestanden") er øget, er der jo tale om en yderligere vækst i antallet af uddannede. 
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indtil 26% for sammenlignelige jobfunktioner. I 30 års alderen har en dansker ty-
pisk haft 6 job4. Senere i livsforløbet mindskes tilbøjeligheden til at skifte job. 
Dette sidste svarer meget godt til livsbuetankegangen: med familie og skolesø-
gende børn øges flytteomkostningerne, og personen er nået ind i  'karriereårene', 
på vej til 'konsolideringsårene'5
 
 Organisationsstrukturen på arbejdsmarkedet præges af fortsat koncentration, 
hvor flere fagforbund sluttes sammen med de største: sømænd, murere, snedkere 
og tømrere med  SiD, og hvor Dansk Industri  totalt kommer til at dominere DA. 
Hvad man ikke ser af arbejdsmarkedstallene er, at især de yngre undlader at mel-
de sig i A-kasse og fagforening. En væsentlig del af forklaringen turde være 1993 
arbejdsmarkedsreformen: 'halve dagpenge' til ledige <25 er et stærkt incitament 
for de unge til at vurdere nytteværdien af A-kassekontingentet. Og samtidig vur-
derer de også mere kritisk end deres fædre og mødre, om 
fagforeningskontingentet er pengene værd. Stadig flere vælger A-kasse uden fag-
forening: Kristelig A-kasse. 
 

8.2 Produktionsudviklingen: først lavvækst, fra 1994 stigning.  
Beskæftigelse: først faldende i den private sektor, fra 1994 
stigende. I den offentlige sektor konstant indtil 1995, siden 
svagt stigende.  

En sammenligning af produktionsudviklingen og den økonomiske politik i 
Danmark i 1980’erne og 1990’erne kan passende tage udgangspunkt i de 3 indikato-
rer: produktion, beskæftigelse, ledighed. Sammenhængen i hvilken de anskues er 
balanceproblemerne: betalingsbalanceproblemet, ledighedsproblemet, statsunder-
skuds problemet. Af og til betragtes også inflation og indkomstulighed af (nogle af) 
beslutningstagerne som balanceproblemer. Til belysning af indikatorer og problemer 
haves tabellerne 7.3, 7.4, 7.5. 7.7 og 7.8, samt 8.3, 8.4, 8.5, 8.7 og 8.8.   

 
Produktionen målt som BFI i faste priser (tab. 8.4) viser lavvækst fra 1990 til 

1993. I 1994 et kraftigt hop opad (4,9%), siden  2-3%, 3,4% fra 1999 til 2000. 
 

I den private sektor aftager væksten i produktionen 1990-1993, og beskæf-
tigelsen mindskes indtil 1994. Beskæftigelsens niveau, ca. 1,8 mill, er lidt lavere end 
1986-19906. Da arbejdstiden pr. 1.1.90 nedsattes til 37 timer, er produktivitetsudvik-
lingen større, end en umiddelbar sammenligning af tallene for produktions- og 
beskæftigelsesudvikling lader formode. 1994 udviser høj vækst, 4,9%, og 1,6% be-
skæftigelsesvækst. Resten af 1990'erne ligger BVT-væksten imellem 2,3 og 3,4%, 
mens beskæftigelsen vokser ca. 2% mindre. Antallet af ansatte i fremstillingserhverv 
(industri) fortsætter 1980’ernes tendens til fald fra 480.000 i 1990 til 460.000 i 2000, 
med et enkelt højdepunkt på 483,000 i 1995.  Beskæftigelsen i byggeriet holder sig 
under niveauet fra 1980’erne: den falder fra 151.500 i 1990 til  140.000 i 1993, men 
stiger igen til o. 169.700 i 2000.7 Finansierings- og forsikringsvirksomhed mindskes 

                                                           
4  CLS (Centre for Labour Market and Social Studies) working paper 96. vedr. perioden 1986-

1991. Omtalt i HHÅ Info. 
5  jfr. Erik Jørgen Hansen: “Generationer og livsforløb” 1988 
6     Tab. 8.4, samt Statistisk Månedsoversigt 1994:3 tab. 15 
7     Statistisk tiårsoversigt 2004 p 134 NB opgørelsen ændret af DS.  
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først i perioden: 86.200 1990, 73.000 i 1994, men vokser igen til 77.500 i 2000. Ned-
gangen var noget for denne branche helt nyt, og omgærdet af en del dramatik - ikke 
mindst fordi baggrunden var milliardtab på spekulative aktiviteter, akkompagneret af 
'gyldne håndtryk' til nogle chefer, som havde iværksat tabene, og fyring eller prikken' 
af nogle ansatte for at 'nedbringe omkostningerne'.8

 
 

Tab. 8.4         1990-2000. PRODUKTIONS-, BESKÆFTIGELSES- og LEDIGHEDSTAL.   
                       VÆKSTTAL:  PRODUKTION, BESKÆFTIGELSE. 
                       LEDIGHEDSTAL i % AF ARBEJDSSTYRKEN 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
BVT 1995 priser 794,5 801,8 805 805,6 845,3 871,3 891,1 916,7 938,3 966,8 1000
Heraf privat 607,7 616,1 617,8 612,7 647,1 669,9 685,1 708 724,8 752,5 785,3
  heraf fremst. 141,9 140,2 138,1 132 145,8 154,1 147,4 159,1 159,7 162,6 167,9
Heraf Off.tj 186,8 185,7 187,2 192,9 198,2 201,4 206 208,7 213,5 214,3 214,7
            
Besk. - 1000* 2605,7 2590,8 2568,1 2567,7 2607,6 2641,8 2652 2674,3 2718,2 2775,8 2784
Heraf Privat 1834,2 1821,2 1800,3 1777,9 1794,5 1832,6 1836 1845,9 1877,1 1927,4 1940,7
heraf fremst.** 479,5 470,3 459,6 470,5 469,4 483,1 464,8 453,6 460,7 468,2 460,4
Heraf Off.tj. 771,5 769,6 767,8 789,8 813,1 809,2 816 828,4 841,1 848,4 843,3
            
Arbejdsstyrke* 2907,7 2903,4 2910,1 2910,3 2908,3 2896 2872,1 2863,3 2868,3 2879,7 2877
            
Ledighed*** 272 296 318 349 343 288 246 220 183 158 150
 
Real vækst i forhold til året før 
BVT 1,4 0,9 0,4 0,1 4,9 3,1 2,3 2,9 2,4 3,0 3,4
Privat 2,3 1,4 0,3 -0,8 5,6 3,5 2,3 3,3 2,4 3,8 4,4
fremst.  -1,2 -1,5 -4,4 10,5 5,7 -4,3 7,9 0,4 1,8 3,3
Off.sektor 0,6 -0,6 0,8 3,0 2,7 1,6 2,3 1,3 2,3 0,4 0,2
            
Besk. I alt -0,8 -0,6 -0,9 0,0 1,6 1,3 0,4 0,8 1,6 2,1 0,3
Privat sektor -1,1 -0,7 -1,1 -1,2 0,9 2,1 0,2 0,5 1,7 2,7 0,7
Fremst. 0,0 -1,9 -2,3 2,4 -0,2 2,9 -3,8 -2,4 1,6 1,6 -1,7
Off. Sektor -0,1 -0,2 -0,2 2,9 3,0 -0,5 0,8 1,5 1,5 0,9 -0,6
            
Arbejdsstyrke -0,7 -0,1 0,2 0,0 -0,1 -0,4 -0,8 -0,3 0,2 0,4 -0,1
            
Ledighed % 9,4 10,2 10,9 12,0 11,8 9,9 8,6 7,7 6,4 5,5 5,2
Kilde: Statistisk tiårsoversigt 1999,2000,2002. *) afsnit "nationalregnskab" vedr. arbejdsstyrke, beskæftigelse og pro-
duktion (BFI=BVT) og beskæftigelse. Arbejdsstyrketal fra november-tælling. **) "Fremstillingserhverv" er her - til 
forskel fra tab. 7.4 og 6.6 - sat lig med "industri"  på grund af ændret DS-systematik  ***) Ledighedstal er beregnet hel-
årsledighed, u. personer i foranstaltninger.      

  
I den offentlige sektor ses konstant tal for produktion (BVT)  1990-1992, derefter 

stigende frem til 1998. Den offentlige beskæftigelse var næsten konstant 770.000 
1991-93, men voksede så med 75.000 til 843.000 i 2000, heraf 26.000 alene til bør-
nepasning (tab. 8.9).  

 
Et metodeproblem: de offentligt ansatte kan producere flere hofteoperationer, 

kandidater, studenter, rengjorte pensionistboliger, bogudlån og § 43 bevillinger, 

 

r

selvom deres BVT registreres som faldende - netop fordi BVT er (ca.) lig med 
Offentlig sek-
tors  produk-
tion: vækst fra
1993. Men: 
produktion 
vokse  mere 
end tallene  
viser. 
lønsummen. Brugsværdien af produktionen i den offentlige sektor registreres ikke 

ved det mål, som er BVT. Det somatiske hospitalsvæsen har fra 1980 til 1990 øget 
                                                           
8 Samme som 6 

8  1990-2000  SOCIALPOLITISK RÅDVILDHED - NEOLIBERALISMEN PÅ 
FREMMARCH  

227



antallet af udskrivninger med 16%, med stort set uændret personaletal9 og mind-
sket antal ’patientdage’ (dvs. mindre personalekontakt med patienterne).  Disse 
udviklinger er fortsat frem til 1995: flere udskrivninger, færre ansatte, lidt kortere 
arbejdstid, og færre ’patientdage’. 

 
 Det fremgår altså, at beskæftigelsen, efterspørgslen efter arbejdskraft indtil 1994 
har været nogenlunde konstant, svingende om niveauet 2.6 mill.  I sidste halvdel af 
1980’erne med aftagende privat efterspørgsel og næsten tilsvarende voksende offent-
lig, i 1990’erne med temmelig konstant privat og offentlig beskæftigelse indtil 1994, 
hvorfra der ses en stigning på o. 180.000 frem til 2000.  

 

Tab. 8.5  DEN ØKONOMISKE POLITIKS HOVEDMÅL, indikatorer. 1990-2000 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
BNP vækst 1 1,1 0,6 0 5,5 2,8 2,5 3 2,5 2,6 2,8
Forbrugerpris % * 2,6 2,4 2,1 1,2 2 2,1 2,1 2,2 1,8 2,5 2,9
Reg.ledige % ** 9,7 10,6 11,3 12,4 12,3 10,4 8,9 7,9 6,6 5,7 5,4
Ledige i alt incl.akt.   13 13,4 13,6 14,3 12,5 11 10,1 8,4 8,2 8,3
Bet.bal.overskud*** -1,2 0,8 1,3 2,8 1,5 0,7 1,5 0,4 -0,9 1,8 1,5
Timelønstigning**** 3,7 4,7 3,4 2,2 2,1 4,2 4 3,8 4,6 3,5 3,4
*  prisstigning % i året, ** i % af arbejdsstyrken  *** % af BNP  **** stigning i % Beregnet efter timelønindeks for 
industriarbejder. 
Kilder:  DS: Statistiske tiårsoversigter 1999, 2000, 2004  

 
Tab. 8.6  DEN PRIVATE SEKTOR. Funktionel indkomstfordeling 1990-2000 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Løn % BFI 63,6 66,4 62,2 60,9 58,5 59,4 59,8 59,5 61,4 60,9 58,9
Profit brutto % BFI 36,4 36,6 37,8 39,1 41,5 40,6 40,2 40,5 38,6 39,1 41,1
Egen beregning pga. Statistisk 10-års oversigter  2000,2004. 

 
Perioden udviser fortsat overskud på handelsbalancen og fra 1990 endda også 

på betalingsbalancen (tab 8.5, 8.7), væsentligst på grund af vækst i olje-eksporten. 
 
 Doktrinen om, at 'løntilbageholdenhed' vil sikre konkurrenceevnen og dermed 
eksporteventyret og dermed beskæftigelsen er fortsat blevet hævdet af regeringerne i 
perioden. Samtidig har en revalueringspolitik modvirket konkurrenceevne-politik-
ken, og stram finanspolitik har holdt efterspørgslen på lavt blus, dog med en midler-
tidig lempelse fra 1994-1998 (kaldet "Lykketofts  kickstart af økonomien").  
 
 Mantraet konkurrenceevne har også ligget bag en politik, som blev formuleret 
under Schlüter-regeringen men effektueret med stadig større styrke under A-B-M-Q 
regeringen fra 1993: konkurrenceevnen skulle øges gennem effektivisering og denne 
effektivisering skulle tilstræbes gennem økonomiske incitamenter.10 Ved incitamenter 
forstås 'belønning for særlig indsats' eller '.. kvalifikation'  eller '..holdning'.  I lidt æl-
dre arbejdsmarkedsslang kaldes det for fedterøvstillæg. Den offentlige sektor skulle 
gå foran med afskaffelse af 'stive lønsystemer' og skabe fleksibilitet  via individuali-
sering af løndannelsen, forhandlet for den enkelte stilling eller stillings-kategori  på 
den enkelte virksomhed. Nul mere lønstigning efter anciennitet:  grund-løn og 'funk-

                                                           
9 Statistisk 10 års oversigt 1993 og 1997.  Fra 1985  medregnes elever ikke længere i personale-

tallet - deraf besvær med sammenlignelighed.  
10  Ved 'incitament' forstås også i socialpolitikken: ydelser, der er så lave, at modtageren antages 

at være meget sulten efter job - herom mere i kap. 8.4  
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tions-' og ’kvalifikations-’ og andre tillæg.  Med finansminister Mogens Lykketoft 
som hovedforhandler for staten som arbejdsgiver fik denne ordning det store gen-
nembrud ved overenskomstafslutningen i 1998.  Kravet om lighed 11 er  yt – kravet 
om ulighed er gennemført. 
 
 Til konkurrenceevne hører for landet, som for den enkelte private eller offentlige 
virksomhed, at man i produktionen sparer mest muligt på ressourcerne, ikke mindst 
på løn til arbejdskraften, at man altid vælger at bruge den bedst egnede, og at man 
vælger at fyre dem, der kan undværes, og at man fyrer den  mindst effektive først. 
 
 Individualiseringen,  det at den enkelte arbejdende skal kende sit eget værd for 
arbejdsgiveren, får en helt særlig betydning for den fyrede og for den aktiverede, som 
via individuelt fastsat jobtræningstilskud får er klart billede af, hvor meget (mindre 
end kollegaen) hun er værd for arbejdsgiveren. Herom kap. 8.4.0 
 
 Efter ABMQ-regeringens tiltræden i 1993 blev indsats mod arbejdsløsheds-
problemet prioriteret op: regeringen fik for 1994 vedtaget en erklæret ekspansiv fi-
nanspolitik, som skulle være midlertidig, hvilken egenskab den jo har fælles med 
’mimsen’: den midlertidige MOMS-nedsættelse i september 1975. Effekten af ’mim-
sen’s midlertidige karakter blev, at danskerne øgede efterspørgslen efter mellem-
lange forbrugsvarer med højt importindhold, med kraftige virkninger for betalingsba-
lancen men ikke for den hjemlige beskæftigelse. Helt på samme måde har den 
midlertidige ekspansive finanspolitik ikke virket. Det private forbrug steg ganske vist 
med 12.6 % i 1994 og 7,9 % i 1995, hvilket var stærkt medvirkende til store import-
stigninger i 1994 og 1995, også pga. ’skrotningspræmien’ for brugte biler i 1993, 
som fik efterspørgslen øget betydeligt efter nye og nyere biler i 1993.  
 
 Men en del af merefterspørgslen har rettedes mod indenlandsk producerede varer, 
hvoraf fulgte en beskæftigelsesvækst på 18.000 i 1995, 34.000 i 1996 og 1997 og 
44.000 i 1998. Siden afsvækkes væksten  (tab. 8.4). Ledighedstallet kom ned fra re-
korden, 349.000 i februar 1993, til o. 145.000 i 1997 (heri ikke medregnet de 110-
120.000 der i gennemsnit årligt i hele perioden er i én af formerne for aktivering). 
 
 Forbrugs-, produktions- og beskæftigelsesopsvinget 1994-1997 mindskede han-
delsbalanceoverskuddet og afskaffede betalingsbalanceoverskuddet i 1998. I 1998 
vedtog Folketinget AB-regeringens forslag om forbrugsbegrænsende skatte- og af-
giftslovgivning ('pinsepakken'). Siden kom betalingsbalancen igen i plus. 

 
En reform af arbejdsmarkedspolitikken (1993-1994) med ret og pligt til aktive-

ring og med forkortelse af retten til arbejdsløshedsdagpenge og ophævelse af ret til 
jobtilbud antoges at understøtte beskæftigelsesmålsætningen. Om det er den ekspan-
sive finanspolitik eller den strammere politik over for de ledige, der har størst 
forklaringsværdi vedr. faldet i ledighed igennem 1990'erne, er der to meninger om. 
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11  Lykketoft, Mogens (red): ”Kravet om lighed”  En redegørelse fra den socialdemokratiske 

folketingsgruppes lighedskommission"” 1973 
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Tab. 8.7      FORSYNINGSBALANCEN. 1990-2000. Udvalgte komponenter og væksttal. Priva-

te erhvervs faste investeringer som % af BNP. 
Mia kr 1995 niveau 1990 1991 1992 1993 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000

BNP markedspriser* 915,9 926,1 931,8 931,8 982,7 1009,8 1035,2 1065,9 1092,2 1121 1152,8
Import * 262,6 270,5 269,4 262,2 294,5 316,1 327,4 360,1 392 413,6 469,5
Eksport * 313,4 332,6 329,6 324,8 347,4 357,5 372,9 388,3 404,9 454,5 515,7
Off. forbrugsudgift 234,4 235,8 237,7 247,6 254,9 260,3 269,1 271,3 279,8 285,3 287,9
Off. investering** 14,9 13,9 17,6 17,2 18 18,3 20,3 20,2 18,4 18,7 19,4
Privat forbrugsudgift 454,3 461,6 470,4 472,7 503,4 509,6 522,2 537,2 549,3 553 549
Boliginvestering 35,1 31,6 31,6 33,6 36,6 39,7 42 44,9 46,8 46,3 49,9
Faste priv. erhv.inv.  119,8 122,7 115,3 115,2 112,8 122 132,9 142,2 165,1 181 182,5
  do % BNP *** 13,1 13,2 12,4 12,4 11,5 12,1 12,8 13,3 15,1 16,1 15,8

     
Stigning i forhold til året før 
 
BNP  1,1 0,6 0,0 5,5 2,8 2,5 3,0 2,5 2,6 2,8
Import  3,0 -0,4 -2,7 12,3 7,3 3,6 10,0 8,9 5,5 13,5
Eksport  6,1 -0,9 -1,5 7,0 2,9 4,3 4,1 4,3 12,2 13,5
Off. Forbrug  0,6 0,8 4,2 2,9 2,1 3,4 0,8 3,1 2,0 0,9
Off. Investering  -6,7 26,6 -2,3 4,7 1,7 10,9 -0,5 -8,9 1,6 3,7
Privatforbrug  1,6 1,9 0,5 6,5 1,2 2,5 2,9 2,3 0,7 -0,7
Boliginvestering  -10,0 0,0 6,3 8,9 8,5 5,8 6,9 4,2 -1,1 7,8
Faste priv. erhv.inv.  2,4 -6,0 -0,1 -2,1 8,2 8,9 7,0 16,1 9,6 0,8
BNP  1,1 0,6 0,0 5,5 2,8 2,5 3,0 2,5 2,6 2,8
Import  3,0 -0,4 -2,7 12,3 7,3 3,6 10,0 8,9 5,5 13,5
Kilde: Statistisk 10-års oversigt 1999,2000,2004.   
*  varer og tjenester 
 **  "offentlige finanser": ny-investeringer.   
***  Beregnet som faste bruttoinvesteringer minus off. nyinvesteringer minus boligbyggeri. 

 
 
 Beskæftigelsesopsvinget på 62.000 1995-1997 skete hovedsageligt inden for den 
private sektor.  Men inden for fremstillingsvirksomhed (industri) var stigningen kun 
10.000 i 1995-1996, og siden ser vi en tilbagegang på  13.000.  ’Markedsmæssige tje-
nester’ har altså trukket en stor del af beskæftigelsesfremgangen, nemlig forret-
ningsservice og engros- og detailhandel. Det er tænkeligt nok udviklingen i beskæf-
tigelsen i fremstillingserhvervene, der har fået nogle embedsmænd og politikere til at 
udtænke den strategi for erhvervsudviklingen, at danskerne skal til at klippe og bar-
bere hinanden noget mere, og gøre hinandens boliger noget mere rene - på 
markedsvilkår, forstås. Med andre ord: at beskæftigelsesfremmepolitikken skal satse 
på serviceerhvervene.12 En sådan strategi fik knubbede ord med på vejen af In-
dustrirådet, med henvisning til Institut for Fremtidsforskning. Det, som Industrirådet 
ikke synes om, er offentlige tilskud til f.ex. ’hjemmeservice’ (1993- ) (eller for den 
sags skyld: selektiv MOMS-nedsættelse, f.ex. på Hotel- og Restaurationsbesøg). 13 
Herom i kap 8.4. Man mindes herved diskussionen mellem landbrugets og industri-
ens ledere først i 1900 tallet, se p. 89 
 

                                                           
12 Se Weekend-avisen 8. april 1994 p. 2 
13   Industrien, 10. januar 1994. Om rapporten "Hvad skal vi leve af efter år 2000?",  fra Institut for 

Fremtidsforskning. 
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 Statsgældsproblemet blev i perioden mindre upåagtet end tidligere. Som det ses 
af tab. 8.8, har gælden fortsat sin støtte vækst igennem perioden indtil 1996: statens 
samlede udgifter var konstant større end skatte- og afgiftsindtægter og socialbidrag 
m.v.  Jamen, har forfatteren ikke få sider  tidligere omtalt en stram finanspolitik, som 
holdt ’efterspørgslen på lavt blus’?  Forklaringen herpå er også at finde i tab. 8.8:  
statens nettorenteudgift er hovedsagelig betaling til pensionskasser og livsforsik-
ringsselskaber, som hvert år øger formuen med dels årlige indbetalinger fra de 
pensionsforsikrede, dels renteindtægter på obligationer, som staten udsteder. En væ-
sentlig del af indbetalingerne er ubeskattede. Derved går staten (og kommunerne) 
glip af et betydeligt skatteprovenu, hvilket har været grundlag for den private for-
mueopbygning – og i lige måde for opbygningen af statens gæld.  
 

Tab. 8.8   Statsregnskab (netto), statsgæld, rente- og andre udgifter mv. 1990-2000 

Mill. kr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Statens DAU x netrente 25889 4802 981 -5202 1908 16024 28384 58391 75784 52671 73014
Netto renter -49055 -43124 -36231 -43246 -41635 -47274 -49879 -50833 -44339 -43574 -42300
DAU -23166 -38322 -35250 -48448 -39727 -31250 -21495 7558 31445 9097 30714
            
Statsgæld i alt, ult.* 443066 502826 540443 592373 642157 660800 664338 655833 614223 597941 571560
statsgæld %BNP 53,7 58,6 60,9 65,8 66,5 65,4 62,6 58,8 53,2 49,5 44,7
Udenlandsk 117975 90965 103482 164274 129782 105647 101495 103613 88338 90025 85209
Indenlandsk 406490 462382 511499 562150 617781 657719 677330 673697 656420 648579 623995
.. Soc.pens.fond 36193 38872 43611 45270 50143 68889 83435 92453 100135 105432 106312
.. Nat.bank 45206 11649 30927 88781 55263 33677 31052 29024 30400 35231 31332
    
Statslig indk.skat 88489 93655 99309 100323 88104 84369 82071 77360 70592 75061 77031
heraf arb.m.bidr.     26090 32920 40324 48606 51507 53967 56738
Realrenteafgift * 10424 9598 10950 14328 14236 13221 13493 12777 9740 14569 8774
            
Samlede statsudg 321835 334204 351687 372638 382135 412122 416853 424438 425308 432831 444530
            
Pensionskasser - medl. 378925 371798 381769 426901 482437 489886 509983 525135 531604 573014 564919
Pensionskasser mia. 119,9 130,6 140,1 167,3 168,0 179,3 196,0 219,3 251,8 297,5 312,8
Pens.opsp. i bnker 95,4 109,7 115,0 136,0 137,7 148,6 164,6 184,0 190,7 188,3 215,3
ATP, MP/SP, LD mia. 109,0 119,8 130,5 145,4 154,5 164,9 187,0 213,8 254,8 295,8 329,6
Livsforsselsk. 221,5 245,9 264,6 307,7 328,2 354,4 402,5 462,5 511,2 610,3 649,5
Pensionsopsp.ialt mia** 545,8 606,0 650,2 756,4 788,4 847,2 950,1 1079,6 1208,5 1391,9 1507,2
            
samme, %af st.g. 123,2 120,5 120,3 127,7 122,6 128,2 143,0 164,6 196,8 232,8 263,7
    
Soc. Overførsler 139535 149354 158657 169265 193994 193837 196210 196493 197492 198957 205362
 Heraf folkepension 35507 36415 37578 38852 49772 51201 52234 51977 52977 53955 55452
 Heraf førtidspension 19365 19623 20320 20727 25393 26540 27267 27430 28048 28070 28337
 Heraf efterløn 9703 10301 11147 12257 12913 14979 18292 19055 19817 20665 21378
 Heraf sygedagpenge 5775 5268 5391 5850 5575 6156 6928 7297 7609 7432 8217
 Heraf kontanthjælp 10312 11264 12003 12641 16462 14243 15473 15724 16040 15761 16933
 Heraf bruttoreva-yd.  1155 1292 1539 1768 1980 2104 2274 2410 2875 4011 4210
            
ArbejdsløshedsDP 25453 28872 31706 35819 34720 29648 25741 23660 19547 17284 17490
 bidrag fra forsikrede 7892 8198 9203 9879 10549 10914 11371 11608 11873 10965 10927
 bidrag fra arb.g. 5300 5546 5350 5416 6074 6406 6727 0 0 0 0
 bidrag fra fors. % 31,0 28,4 29,0 27,6 30,4 36,8 44,2 49,1 60,7 63,4 62,5
 bidrag fra arb.g.% 20,8 19,2 16,9 15,1 17,5 21,6 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0
            
BNP i året  825300 857700 887900 900200 965700 1009800 1060900 1116300 1555400 120777 1279000
Kilder:  Statistisk tiårsoversigt  2000,2002,  DfA’s årsberetning 1997 
DAU: drift, anlæg, udlån.   Fra 1994 nedsattes personskatteprocenten. Til gengæld opkræves nyt ’Arbejdsmarkedsbidrag’, en 
proportional skat på brutto arbejdsindkomsten (dvs. uden fradrag). 
*   fra og med 1997-tiårsoversigt er opgørelsen af statens samlede gæld ændret: Den Sociale Pensionsfonds obligations-
beholdning trukket ud af ’statens samlede gæld’, som her benævnes 'netto' 
** formuer i pensionskasser og livsforsikringsselskaber og banker, efter Forsikring og pension i Danmark 2003 p. 43 
Medlemstal i pensionskasser, efter Statistisk Årbog div. årgange - "tjenstegørende"/hhv. i arbejde værende medlemmer 
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Fra 1997 har der været overskud på DAU-regnskabet, og dermed nedbringelse 

af statsgælden. (Det var der også under den korte højkonjunktur i 1986-1987). Den 
væsentligste mekanisme til nedbringelse af DAU-underskuddet kan være mindskelse 
af statens udgifter til dagpenge på grund af faldende ledighed, kombineret med øgede 
skatte- og momsindtægter  ved  stigende produktion og beskæftigelse.  At dette har 
været regeringens ønske i forbindelse med den ’midlertidige ekspansive finanspoli-
tik’ er klart, og det er tildels effektueret i 1994-1996. Pinsepakkens opbremsning af 
opsvinget, som antagelig allerede er ved at bremse af sig selv, kan tænkeligt nok 
modvirke en sådan gældsnedbringelsesplan. Endnu i 2000 viser  DAU-regnskabet 
overskud. Til billedet hører også, at Folketinget har øget de forsikredes andel af fi-
nansieringen af A-dagpenge. Vedr. DAU-overskuddet trækker det i modsat retning, 
at man fra og med 1997 har afskaffet arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsløshedsforsik-
ringen (tab. 8.8). 
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8.3 1990-2000     Sociale problemer: ledighed, udstødning. De store 
udgifter.  'Afhængighedsskabelse' og 'markedsforstyrrelse'. 

 
 De socialpolitiske diskussioner i 1990’erne har mange temaer og ikke megen in-
dre sammenhæng. Tilsvarende gælder, at de enkelte lovændringer igennem 1990’ 
erne har været orienteret mod enkeltproblemstillinger og har frembragt endnu flere 
målkonflikter og ydelseshuller, end hvad 1980’erne har bragt. 
 
 Det er dog muligt at identificere nogle dominerende temaer: 
 
 Ledigheden, som i 1980'erne af mange politikere sagdes at være det største socia-
le problem,  forøgedes fra 272.000 i 1990 til 348.817 i 1993 (årsgennemsnit)14, og 
voksede yderligere i 1. kvartal 1994, hvorefter den mindskedes til 150.000  i 2000. 
Selve udviklingen i talstørrelsen underdriver omfanget af ikke efterspurgte arbejds-
ønskende, idet førtidspensionering, efterløn og aktivering ("arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger") 'opbevarer' hhv. 263.000, 180.000 og 70.000 uden for ledighedssta-
tistikken15. Herom skriver regeringen:  
 "Den samlede virkning af arbejdsløsheden er meget større end det, arbejdsløs-

hedstallene og arbejdsmarkedsforanstaltningerne giver udtryk for. En stor del af 
arbejdsløshedens virkninger ses f.eks. i et stigende antal kontanthjælpsmodtage-re, 
førtidspensionister, efterløns- og sygedagpengemodtagere. Stigende misbrugs- og 
helbredsproblemer er nogle af de iøjnefaldende virkninger af ledigheden."16  

 
Udstødning:  særlige gruppers særlige problemer tiltrak politikeres opmærk-

somhed i slutningen af 1980'erne og i 1990'erne, og motiverede lovgivning eller 
motiverede ikke nogen handling. Det gælder de unges ledighed ('Unge-pakken') 
1990. Det gælder 'gadebørn' og 'posedamer' og sindslidende i gadebilledet samt et 
voksende antal yngre misbrugere, som fylder op på gader og i amternes forsorgs-
hjem. Opmærksomheden om disse grupper af afvigere handler ikke alene om, at de 
har problemer – også om at de udgør problemer ved deres tilstedeværelse i gade-
billedet. Forskellige delforklaringer kan gives på disse menneskers særlige 
problemer. Manglen på efterspørgsel i det økonomiske kredsløb af deres (evt. få til-
bageværende) talenter, og den dertil hørende oplevelse af nederlag i alle forsøg på at 
nærme sig normaliteten, det arbejdende menneske, er uden tvivl en medvirkende år-
sag. Effektivitetsideologien i behandlingssystemet, som har afskaffet de psykiatriske 
hospitalers asylfunktion, er en anden medvirkende årsag. Almindelige gruppers al-
mindelige problemer: oplevelsen af stigende arbejdstempo, oplevelsen af ikke at 
kunne klare sig i arbejdspladsens konkurrence, stress og nedslidning tiltrak sig ikke 
på samme måde politikernes opmærksomhed. Kun når de medførte sygemelding - 
dem blev der gennem 1990'erne flere af, se. tab. 8.9 - og førtidspensionering hhv. ef-
terlønskrav, blev de anset som en offentlig udgiftsfaktor og dermed som et socialt 
problem. 
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14 Tab. 8.9  viser ledigheds- og aktiveringstal, regnet helårs. Fra 1994 tælles aktiverede ikke som 

ledige. 
15 2000-tal. Statistisk Tiårsoversigt 2002 
16 "Sociale tendenser '93" p 13 
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 Som et specialtilfælde af udstødning fra arbejdsmarkedet betragtes flygtninges og 
indvandreres situation. En  vækst i antallet af indvandrere og flygtninge i 1990’ erne 
har givet anledning til en del avisoverskrifter og megen bekymring. Antal og andel er 
stadig en del lavere end f.ex. i Sverige og Tyskland. Det er godtgjort, at ledigheden 
blandt indvandrere og flygtninge er større end blandt de fleste andre befolknings-
grupper - alt andet ville også være forunderligt, al den stund arbejds-giverne jo har 
mindre instruktions- og ledelsesarbejde ved ansættelse af arbejdere, der i forvejen 
kan det lokale sprog. En vis frygt blandt kommunal- og folketingspolitikere for 'ghet-
todannelse' har affødt flere forslag og tilskudsordninger, der tilsigter mere spredt 
bosætning af indvandrerne. Resultater heraf lader nu, 7 år efter nedsættelsen af rege-
ringens byudvalg, vente på sig. Iøvrigt er der mangel på viden om, 1) hvilke indvan-
drergrupper, der klarer sig erhvervsmæssigt godt, og 2) på hvilke måder de 
integrerer sig erhvervsmæssigt, og dermed 3) hvilke teknikker, arbejds-markeds- og 
socialmyndighederne med fordel vil kunne betjene sig af i integrationsarbejdet. 
 
 I 1992-1994 skete en betydelig stigning i asylansøgertallet, fra et niveau på ca. 
5000 pr. år, til o. 14.000, da de etniske udrensninger i Serbien, Bosnien og Kroatien 
tog fart. Siden har regeringerne forsøgt at forebygge, ikke indvandrernes men, det 
danske problem ved at begrænse flygtningenes mulighed for at komme ind i landet. 
 
 Fattigdom: De særlige gruppers særlige problemer og behandlingen af dem af-
spejler, foruden en lokal dansk interesse for dem, en debat, der foregår i EF-
bureaukratiet og som via bl.a. EF's sociale fond og andre programmer søges taget op 
i medlemslandene. Vi skal dog hen i 2000-tallet, før fattigdom får ''sin egen plads' i 
den danske politiske debat (herom kap. 9.3).  
 
 Den fortsatte forværring af arbejdsmiljøet i den offentlige sektor har til gengæld 
fyldt lidt i debatten om de sociale problemer. I Erik Jørgen Hansens store levekår-
sundersøgelse17 sandsynliggøres det, at der fra 1976 til 1986 er sket en bred 
forværring af arbejdsmiljøet især for kvinder, ansat i social- og sundhedssektoren.. 
Fremherskende er her oplevelsen af stress og arbejdspres. Tendensen er efter min 
vurdering fortsat ind i 1990'erne, og den er antagelig en vigtig motiverende faktor til, 
at kvinder ansat i sundhedssektoren i stort tal har benyttet forældreorlovordningen 
(kap. 8.4.0 pp 237ff). 
 
 I tråd med denne vurdering viser en undersøgelse, som Kommunale Tjeneste-
mænd og Overenskomstansatte har foretaget sammen med landets amter og 
kommuner, at amter og kommuner fyrer ca. 6.000 ansatte om året, for størstedelens 
vedkommende på grund af sygdom, i medfør af  '120 dages reglen'18

 
 Velfærdsstaten er også i sig selv blevet udnævnt til at udgøre et problem. Neo-
liberalismen bygger på ur-liberalismens menneskesyn, nemlig vurderingen af  homo 
oeconomicus som det rationalt egennyttigt handlende menneske, som helst nyder ar-
bejdets frugt uden at lide arbejdets sved. Den senere statsminister Anders Fogh 
Rasmussen postulerede som socialt og socialpolitisk problem, at eksistensen af for-
sørgelsesordninger påvirker indbyggernes holdninger i retning af slaphed og 

                                                           
17 "Generationer og livsforløb i Danmark" 1988, "Danskernes levekår 1986 sammenholdt med 

1976" 1986, og "Den  maskerede klassekamp" 1990 
18   Fagbladet nr. 25 1998 p. 40. 
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afhængighed, 'slavementalitet'19. Andre har budt med, at indretningen af forsørgel-
ses-ordningerne i utilstrækkeligt omfang giver incitamenter til befolkningen til at 
forsørge sig selv20 og dermed afføder forsørgelsesmentalitet. Med andre ord: at for-
sørgelsesordningerne hindrer markedets naturlige funktion. Begge synspunkter har 
som implicite kausale forudsætninger, at ingen eller mindre rundhåndede forsørgel-
sesordninger vil motivere de forsørgede til at prøve selv at sælge deres arbejdskraft, 
evt. til lavere løn end nugældende, og at markedet vil sikre sådan (billigere) arbejds-
krafts afsætning. Ræsonnementet gælder ikke landbrugsstøtte. 
 

Fig. 8.1  Flere danskere end nogensiden må bede om hjælp til at holde jul for. Roald Als, Politiken, 26. dec. 199621

 
Den  økonomisk-teoretiske baggrund for postulatet er at finde i monetarismen el-

ler 'supply side economy', 'udbudsøkonomi'.  Teorien diskuteres nærmere i kap. 8.4.0 
og 8.4.1.4. Der savnes empirisk belæg for postulatet. Til gengæld modsiges det på 
empirisk grund i den seneste undersøgelse fra AUC22. 
 
 Med en Esping-Andersensk formulering kan man sige, at forsørgelsesordninger-
ne frigør de personer, der er omfattet af ordningerne, fra tvangen til at prøve at sælge 
arbejdskraft (kap. 2.11). Arbejdsløsheden udgør jo præcis forskellen mellem antallet 
af mennesker, der ønsker at sælge arbejdskraft, og antallet af stk. arbejdskraft, som 
offentlige og private arbejdskøbere ønsker at købe.  Efterlønsordningen har tilladt, at 
individet vælger arbejdsfrihed i stedet for arbejde eller arbejdsløshed. En tid lang til-
lod 200 timers reglen et problemløst valg af (lidt) arbejde. 

                                                           
19   Anders Fogh Rasmussen: ”Fra socialstat til minimalstat”  1993 
20 Socialkommissionen,  flere forsk. forslag. Se litteraturliste. 
21   Politiken, 26. dec. 1996. Med venlig tilladelse fra Roald Als 
22 Jørgen Goul Andersen (red.)(2002): Marginalisering og velfærdspolitik   
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 Netop denne valgfrihed anskues af nogle af debattørerne for et socialt problem.  
Jørn Henrik Petersen23, professor i socialpolitik ved Odense Universitet, og medlem 
af Socialkommissionen, anser de stadig flere tidlige erhvervsophør som en trussel 
mod fremtidens økonomi og socialpolitik.   
 
 At beskrive det sociale problems omfang ved en talopgørelse over, hvor mange 
der har fået tildelt en social ydelse, er  problematisk.  At tage antallet af >67årige som 
beskrivelse af, hvor mange der på grund af alder har et forsørgelsesproblem, er selv-
sagt misvisende.24  At tage antallet af førtidspensionister som udtryk for, hvor mange 
der har mistet erhvervsevne, er i mindre grad misvisende. Dog: afslag på pension kan 
ikke tages som udtryk for, at personen har salgbar erhvervsevne. I årene 1993-2000 
ser vi (tab. 8.9, p. 250) en betydelig nedgang i antallet af førtidspensionsbevillinger. 
Det udtrykker en administrativ stramning af tildelingen og en tildeling af pensioner 
på lavere niveau end tidligere. Ikke på grund af færre nedslidte, men netop: en admi-
nistrativ stramning. Denne praksis blev af Højesteret kendt retsstridig d. 22. 
december 1999. Alligevel kan talopstillingerne i tab. 8.9, med forsigtighed tages som 
et brugbart udgangspunkt for diskussion af typer af problemer, der knytter sig til en 
del menneskers funktioner og funktionsproblemer i Danmark i 1990’erne. Herom 
kap. 8.4.0. 
 
 Selv ikke de mere jubel-liberalistiske debattører i 1990’erne regner realistisk 
med, at velfærdsordningerne skal afskaffes. Diskussionerne må derfor handle om 
ordningernes indretning. Her har et nærmest uløseligt problem været: kan vi undgå, 
og skal vi undgå, at foranstaltninger for den ene og den anden gruppe sociale klienter 
'forvrider konkurrencen' i forhold til den antagne normaltilstand: konkurrence mel-
lem arbejderne på det ’almindelige’ arbejdsmarked.  En del indehavere af 
frisørsaloner har med irritation set ledige etablere frisørsaloner med iværksætterstøtte 
eller igangsætningsstøtte. Samme diskussion høres knap nok, når landbrugere søger 
eksportstøtte ved faldende flæskepriser (18. juli 1998).  Men selve eksistensen af 
ydelsesordninger er jo udtryk for, at konkurrencens prissætning af menneskers ar-
bejdskraft ikke er socialt acceptabel. Hvorfor diskussionen rettelig bør handle om, på 
hvilke måder, i hvilket omfang og med hvilke virkninger konkurrencen skal forvri-
des. 
 
 

                                                           
23 Jørn Henrik Petersen: ”Vandringer i velfærdsstaten” 1996 
24  Bent Rold Andersen: ”Grundprincipper i Socialpolitikken” 1973 p. 74-75 illustrerer ”fejlsorte-

ringsproblemet’ 
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8.4 Sociale institutioner og ydelser: ‘AKTIV’-ideologien, ‘pak-
ker’, ‘kampagner’, ‘forsøg’. Nyliberalismen.  

 

8.4.0        Diskussionstemaer, institutions- og ydelsesudvikling. 
 
 Et hovedtema i den socialpolitiske debat om indretning af det sociale ydelsessy-
stem i 1990’erne har været: hvordan bremser vi væksten i overførselsindkomsterne.  
Herom nedsattes en kommission: Socialkommissionen (1991-1993). 
 
 Et andet hovedtema i den socialpolitiske debat i 1990’erne har været: hvordan 
indretter vi forsørgelseslovgivningen, så den indoktrinerer arbejdsideologien? Dette 
hovedtema afspejler en for næsten alle partier fælles frygt for, at unge og langtidsle-
dige og indvandrere og handicappede skal vænne sig til, at det er fint at leve af 
overførselsindkomst, uden at føle trang til at yde noget 'til gengæld'. 
 
 De to hovedtemaer anskues i debatten som mål og middel i forhold til hinanden: 
arbejdsiver kan være et middel til at mindske behovet for overførselsindkomster - og 
lavere overførselsindkomst benyttes som middel til indlæring af arbejdsiver. 
 
 Et tredje hovedtema i den socialpolitiske debat har været ansvar:  hvordan kan vi 
mindske de offentlige udgifter ved at få flyttet byrden ved løsning af individets pro-
blemer væk fra det offentlige?25  Formen kan være: a) læg ansvaret for løsning af 
ledighedsproblemet over til den ledige. b) læg ansvaret for jobfastholdelse af den sy-
ge hos virksomheden. c)  læg ansvaret for integrering af den handicappede hos 
virksomheden.  d) læg ansvaret for stimulering af den gamle hos søn, datter, voksne 
pårørende i lejligheden eller nabolaget. 
 
 Et fjerde hovedtema i 1990’ernes har været kvalitet i det sociale arbejde, under 
hvilken paraply problemer vedr. ventetid, sagsbehandlingstid, anke, partsrettigheder, 
dobbeltadministration, brugerindflydelse bliver debatteret. 
 
 Hovedtemaerne følges af flere sidetemaer, målsætninger, spørgsmål:  
1. hvordan tydeliggør vi for den ledige (og de andre), hvor meget hun tjener min-

dre end en arbejdende? i det hele: få folk til at måle sig med de arbejdende? 
2.  hvordan mindsker vi ledighedstallet? 
3.  hvordan øger vi beskæftigelsen 
4. hvordan skaffer vi den service (daginstitutioner, handicaphjælpere, hjemme-

hjælp, hjerteoperationer, myndighedsafgørelser (hurtige og forståelige), uddan-
nelsespladser),  som befolkningen mener at have ret til? 

5. hvordan skruer vi befolkningens forventninger til kvaliteten af den offentlige 
service ned, uden at de undlader at stemme på os? 

6. hvordan skærer vi ned på dagpenge, kontanthjælp, pensioner, .., til enkelte grup-
per, uden at alt for mange andre bliver utilfredse? 
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25 Socialministrene Palle Simonsen (C): ”Privatisering af ansvaret” Politikens kronik 6.4.1983, 

og  Karen Jespersen (A): ”På vej mod ansvarssamfundet” Politikens kronik 26.08.1996. 
 

Udgiftsvækst 
 
 
 
Hvordan 
indoktrinere 
arbejds- 
ideologien? 

Hvordan  
flytte byrden 
fra de 
offentlige 
kasser? 
 
 
’Kvalitet’ i 
socialt 
arbejde 
 
 
Sidetemaer: 



7. hvordan mindsker vi befolkningens efterspørgsel efter offentlig service, uden at 
de bliver utilfredse med os? 

8. hvordan får vi de offentligt ansatte til at levere en kvalitativt bedre service til 
samme løn? 

9. hvordan løser vi forsørgelses- og serviceproblemerne, når der i år 2030 forventes 
kun at være 2 ervsaktive for hver ældre (mod nu 3)? 

10 hvordan forbedrer vi forholdene for de unge familier, så de føder nogle flere 
børn og bliver lidt mindre stressede, mens børnene er små? 

-      alt sammen uden at flå flere skattekroner fra folk (på en måde), så de bliver vre-
de på os? 

11 hvordan mindsker vi (kommunernes tilbøjelighed til) kassetænkning? 
12 hvordan får vi forbedret konkurrenceevnen og øget mobiliteten på arbejds-

markedet? 
13 hvordan får vi ‘passive’ mennesker til at være ‘aktive’? 
14 hvordan gør vi et-eller-andet ved de mest afvigende, så vi ‘integrerer dem i sam-

fundet? 
15   hvordan skræmmer vi indvandrere væk, hhv. til at blive væk - herunder: hvordan 

bruger vi sociallovgivningen til det? 
 
 Nummereringen angiver ikke en prioritering. 
 
 Vi og os er politikerne, som er enige om, at spørgsmålene er centrale og relevante. 
Til gengæld er der forskellige grader af uenighed om de på bane bragte løsningsfor-
slag: 
a. fjern de ledige fra ledighedsstatistikken, 
b. stram kontrollen med de unge ledige, 
c. intensivér arbejdsformidlingsindsatsen over for den enkelte ledige, 
d. ansæt nogle flere i den offentlige sektor, 
e. giv de private virksomheder tilskud (evt. vikartilskud), så de ansætter flere 

og/eller andre, 
f. sæt lønnen ned (for unge, langtidsledige, handicappede, indvandrere, ..) så de 

private og offentlige arbejdsgivere ansætter flere, 
g. sæt dagpenge hhv. kontanthjælp ned, så de ledige bliver mere ‘motiverede’ eller 

får større incitament til at (søge) arbejde (og så de i arbejde værende bliver min-
dre motiverede til at kræve mere i løn), 

h. udvid uddannelseskapaciteten og/eller forøg antallet af uddannelsespladser, 
i. betal folk for at tage orlov, 
j. betal folk for at føde/opfostre børn, 
k. lad (nogle) folk selv betale for (nogle af) de offentlige ydelser - så vil de efter-

spørge mindre og/eller mindske det offentliges udgifter til pgld. formål, 
l. få de offentligt ansatte til at løbe hurtigere, 
m. få brugerne til selv at bestyre (og overholde) institutionernes bevilling 
n. skær ned på pensioner, dagpenge, kontanthjælp, børnefamilieydelse, medicin-

tilskud,  .., til modtagere, der har indtægter over en vis størrelse 
o. tving amter og kommuner til at gøre noget mere (for at revalidere, beskæftige, 

betjene, operere, ...) 
p. lad staten betale kommunernes merindsats, så vil de gerne aktivere ledige, betje-

ne børn og gamle osv. 
q. hold indvandrerne i landet økonomisk nede - det holder de andre ude.    
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 Det samlede billede af politikeres og institutioners syn på de sociale problemer 
1990-2000 og de mulige løsninger herpå er netop så kalejdoskopisk, som ovenfor an-
tydet.  
 
 I senere afsnit skal jeg ved gennemgang af debat, institutions-, ydelses- og lov-
givningsudvikling 1990-2000 søge at beskrive, hvilke af de ovennævnte spørgsmål 
og svar, der indgår i forbindelse med de enkelte lovændringer (kap. 8.4.1-6). Frem-
stillingen kan ikke blive fuldtud dækkende,  bl.a. fordi kilderne ikke afslører alle 
motiver hos alle politikere. Hovedlinjer tør jeg dog tegne. 
 
 

FIG. 8.2  Menneskesynet: det normale ARBEJDENDE MENNESKE 

 

Fra Socialkommissionens reformforslag – resumé (forsiden). 
 
 Den ideologiske frontfigur i 1970'ernes og1990’ernes socialpolitikdebat og i lov-
ændringer inden for arbejdsmarkeds- og bistandslovgivningen har været det 
arbejdende menneske – det normale menneske.26  Men - hvad adskiller 
1990'ernes socialpolitik fra 1970'ernes? En officiøs undersøgelse27 taler om, at dansk 
socialpolitik i 1990'erne blev omstillet "fra det tidligere så dominerende forsørgelses-
koncept til et nyt aktiveringskoncept". Men: er der sproglig eller politisk dækning for 
at hævde, at 1970'er lovgivningen byggede på et forsørgelseskoncept eller en passiv-
linie? Og: hvad er egentlig betydningsindholdet af aktiveringskonceptet?  

                                                           
26   jfr. herved diskussionen om ’normalitet’ i  kap. 2. 
27   Jacob Torfing (2004): Det stille sporskifte i velfærdsstaten En del af Magtudredningen. p. 9 
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1970'er reformen: Forsørgelseskoncept? 
 

Som nævnt (p 137ff) blev 1970'er socialreformen til i en kontekst, hvor politiker-
ne28 mente, at 
- det er både ønskeligt og muligt, at staten via en penge- og finanspolitisk styring af 
totalefterspørgslen skaber fuld beskæftigelse (makro-niveauet). Konjunkturbestemt 
arbejdsløshed er derfor et midlertidigt fænomen 
- det er både ønskeligt og muligt, at statsmagten (incl. kommunerne) intervenerer i 
den enkeltes tilværelse (mikro-niveauet) med tilbud om hjælp ved midlertidigt ind-
komstbortfald, og med tilbud om - via revalidering eller uddannelse - at den enkelte 
kan øge sine muligheder på et arbejdsmarked med stor arbejdskraftefterspørgsel. 
 
 På lov-niveauet udmøntedes disse tanker i  
- en trygheds-målsætning: den samlede hjælp til personer, ramt af midlertidigt ind-
komstbortfald, skulle være så stor at det modvirkes at pågældendes og familiens 
levevilkår i væsentlig grad forringes (BiL § 37.1) (forsørgelseskoncept) 
- en aktiv-betingelse: en forudsætning for hjælps modtagelse er, at den enkelte i til-
strækkelig grad har udnyttet sine arbejdsmuligheder (både på ansøgningstidspunkt og 
senere, VJ) (BiL § 28) (arbejdsbetingelse) 
- en opsøgnings-pligt: kommunen var senest efter 3 mdr.s modtagelse af hjælp for-
pligtet til at tilbyde råd og vejledning med henblik på at vurdere, om der var behov 
for anden hjælp end blot den økonomiske - herunder at kontrollere, at pgld. levede op 
til pligten til at udnytte sine arbejdsmuligheder (BiL § 41, SDPL § 47). 
 
 Efter lovenes ordlyd er det altså misvisende at karakterisere bistandslov og syge-
dagpengelov i 1970'erne og 1980'erne som byggende alene på et forsørgelseskoncept 
- de byggede i høj grad også på en kommunal pligt til at holde sig informeret om kli-
entens eventuelle arbejds(u)lyst og intervenere i forhold til samme. De byggede også 
på det mindste indgrebs  princip (ikke lovfæstet, men socialrådgiveruddannelses-
fæstet!): at det offentliges intervention skal igangsættes - og kun skal igangsættes -, 
hvis den konkrete klients situation tilsiger det.  
 
 Der har igennem 1980'erne været nogen politisk snak om, at kommunerne var for 
løsagtige mht. opfølgning (mest fra Christiansborg-politikere!). Men evt. manglende 
kommunal opfølgning tilsiger vel anden indsats end ændring af  loven, f.eks. stram-
ning af revisions- og/eller refusionsbestemmelser. 
   
1990'erne: Aktivering - betydningsindhold?  
 
 At finde et entydigt betydningsindhold i politikernes og lovgivningens brug af 
ordet aktivering er vanskeligt.  I 1990 bistandslovændringen ('Ungepakken') var for-
skriften, at alle 18-19 årige kontanthjælpsansøgere skulle skaffes job inden for 2 
uger. Her bestod aktivering altså i en offentlig indsats for at bringe de unge i 'normal-
situationen' arbejde. Socialministeren antog, at 'truslen' om arbejde ville afholde en 
del (arbejdssky) unge fra at søge kontanthjælp. 

                                                           
28   Bent Rold Andersen, centralt placeret i socialreformarbejdet, udtalte på en forskerkonference 
2002: "Vi kunne ikke forestille os et samfund, som i den grad ville svine mer arbejdskraften, som 
vi nu ser det". 
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 I 1993-1994 årenes Arbejdsmarkedsreform foreskrev offentlig indsats: fremryk-
ket aktivering, hvori indgik individuel handleplan, som skulle øge chancerne for at 
bringe den ledige tilbage i job, i form af individuel jobtræning. Arrangementet blev 
markedsført under overskriften ret og pligt til aktivering. Samtidig afskaffedes retten 
til arbejdstilbud (jobtilbud) og den dertil hørende optjening af dagpengeret, og for 
unge <25 år ydes lavere dagpenge. Dagpengevarighed nedsattes. Altså: i økonomisk 
henseende forringede rettigheder. 
 
 Opdelingen i 1997 af bistandsloven i  3 love, incl. Lov om Aktiv Socialpolitik 
(LAS) har også Aktivering som værktøj. Her bliver vanskelighederne med indholds-
bestemmelse iøjnefaldende. Aktivering foreskrives som den mindre indsats, over for 
klienter, hvis eneste eller hovedsagelige problem er ledighed, thi "Aktivering (er) En 
vej til at forsørge sig selv"29. Ministeren skriver i kapitlet, under rubrikken "Aktive-
ring virker" om 'Kirsten', som er for tørstig, og som mest kommer i drukskuret, at hun 
har haft megen glæde af at være aktiveret i et lokalt værested for sindslidende, og at 
hun var ked af at skulle ophøre der, fordi en anden skulle have pladsen. I det tilfælde 
var aktivering altså ikke en vej til at forsørge sig selv - så "virker" svarer altså ikke til 
kapiteloverskriften. I LAS foreskrives revalidering som den større indsats, hvis akti-
vering ikke er nok til at overkomme klientens problemer og bringe ham/hende tilbage 
til arbejdsmarkedet. Men når så revalidering mislykkes? Ja, så bliver klienten sendt 
tilbage til aktivering. Summa summarum: små problemer: aktivering. Store proble-
mer: revalidering. Rigtig store problemer: aktivering.  
 
 Sammenlignet med 1970'ernes Bistands- og Sygedagpengelov er der altså på 
vedr. indsats især den forskel, at mens man i 1970'ernes lovgivning skulle iværksætte 
indsats, når klientens situation tilsagde det, ja så skal man i 1990'ernes aktiv-linie 
lovgivning iværksætte indsats (aktivering) hvad enten klientens situation tilsiger det 
eller ej. Eller med andre ord: man har strammet den sociale kontrol og aktivitetstvan-
gen for klienterne. 
 

De lovændringer, som er gennemført under overskriften Aktiv-linien har det til-
fælles, at de mindsker klienternes økonomiske rettigheder: dagpenges varighed, 
dagpengenes højde for unge, kontanthjælpens højde. Kun for de unge angaves et mo-
tiv: de skulle motiveres til at uddanne sig. I øvrigt har de lovene vedtagende partier 
opretholdt en majestætisk tavshed i 1990'erne. Jacob Torfings undersøgelse siger ik-
ke meget om dagpengerettens indplacering i en aktiverings-tankegang. 
 
  I det følgende skal refereres til Socialkommissionen udredning (1990-1993) 
og den debat, den afstedkom. Kommissionen havde tidl. socialminister Aase Olesen 
(B) som formand, og dens undersøgelser og forslag giver en god pejling af det ideo-
logiske fællesgods bag problemforståelse og løsningsforslag.  Kommissionens 
forslag er i vid udstrækning lagt til grund i den efterfølgende lovgivning. 
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29    daværende socialminister Karen Jespersen (1999): Opgør med den nye fattigdom Overskrift 
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I centrum af billedet står som nævnt det arbejdende menneske - manden midt 
imellem den unge (som snart skal træde ind i arbejdslivet) og den gamle (som har 
forladt arbejdslivet). Kommissionen erklærer, at  
 "Hvis ikke den enkelte i størst mulig udstrækning stræber efter at forsørge sig 

selv, smuldrer forudsætningen for, at fællesskabet kan og vil sikre forsørgelsen 
for alle dem, der ikke kan klare sig selv."30

"Det skal kunne betale sig at arbejde, at uddanne sig og at deltage i aktive tilbud 
frem for at være på passive ydelser"31  

 
 At "det skal kunne betale sig …osv." er fælles tankegods for Socialreformkom-
mission i 1960'erne og Socialkommissionen i 1990'erne: mennesket har det bedst og 
er mere værd for samfundet (dvs. skal have højere indkomst), når hun producerer til 
gavn for samfundet, end når han ikke gør det. Og mennesket ønsker selv at kunne 
forbruge mere, snarere end mindre, og kan derfor motiveres til den ønskede adfærd 
gennem præmiering af hans/hendes produktive indsats, hhv. straf for undladelse. 
 
 Revalideringstanken i socialreformen i 1970'erne havde samme udgangspunkt.  
Og for så vidt var 1970'er-reformens regler om '90% dagpenge, dog max et vist be-
løb' kombineret med Bistandslovens § 37 stk. 1 "det modvirkes, at pågældendes og 
familiens levevilkår væsentligt forringes" udtryk for det samme: den ledige eller syge 
skulle kunne tjene mere ved (igen) at blive rask og gå på arbejde.  
 

Der, hvor vandene skiller mellem Socialreformkommissionen og Socialkommis-
sionen, er synet på menneskets motiver / karakter. Socialreformkommissionen lagde 
til grund, at indbyggerne af sig selv foretrak arbejdet og dermed den højere ind-
komst, så man kun behøvede intervention, når det var sandsynligt at personen havde 
særlige problemer, som pgld. ikke (umiddelbart) ved egen hjælp kunne komme over, 
og dermed behov for indsatsen. 
 
 Til forskel herfra argumenterer Socialkommissionen ud fra et mere ur-liberalt 
grundsyn (se p. 235): hvis mennesket endnu ikke har bevist sin normalitet, eller hvis 
det gennem længere tids ledighed ser ud til at kunne finde på at aflære normaliteten, 
så skal samfundet sætte ham eller hende i nødvendighed af at arbejde. Nødvendighe-
den kan bestå i pligtmæssig aktivering som forudsætning for udbetaling af 
socialhjælp. Til gengæld, mere social-liberalt: hvis mennesket har bevist, gennem 
opnåelse af normaljob på normalvilkår igennem længere tid, at det har indlært nor-
maliteten, så bør samfundet præmiere det med en indkomstsikring (tryghed) på 
relativt højt niveau.  Men udgangspunkt er de ur-liberale antagelser om (risikoen for) 
menneskets iboende dovenskab og om at risiko for sult er det mest effektive incita-
ment. Samme tankesæt tillægger kommissionen skatteyderne, i kommissionens 
skrækvision: at skatteyderne skal fornægte de arbejdsløse/arbejds-frie. 
 
 Er der empirisk belæg for den "almindeligt anerkendte" ur-liberale dovenskabs-
tese? Spørgsmålet er belyst i en undersøgelse af befolkningens "ikke-økonomiske 
motivation": 81% af 18-59 årige udtaler enighed i udsagnet "jeg ville være glad for at 
arbejde, selvom jeg ikke havde brug for pengene". Under-analyser viser kun lille for-

                                                           
30 Socialkommissionens reformforslag - resumé, p 3. 1993 
31 Samme sted, p 4 
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skel mellem holdningen hos ledige og i arbejde værende.32  I samme publikation vi-
ses også, at ufaglærte i samme omfang som uddannede kommer i job under opsvinget 
1994-2000. Altså: det er tilsyneladende arbejdskraftefterspørgsel snarere end uddan-
nelsesniveau, der bestemmer, om ledige kommer i job.  
 

Socialkommissionen var ret bekymret for især de unges normindlæring i tilfælde 
af ledighed: en bekymring, der affødte kommissionens forslag om en ganske tæt kon-
trol af de unge, så de indlærer normaliteten, at have pligt for ret: pligt til at gøre 
noget af samfundet ønsket, til gengæld for ret til underhold (aktiveringspligt).  Til 
samme indlæringstema hører, at det kommer til at stå helt klart for de unge, at de er 
mere værd (nemlig en højere indtjening), hvis de selv skaffer sig et normalt job end 
hvis de fortsat er afhængige af en offentlig forsørgelse.  Men også for de ikke længere 
helt unge foreslås mere stram social kontrol: "..ledige skal fortrinsvis have frivillige 
tilbud. Kun på den måde bliver aktiveringssystemet menneskeværdigt... For langtids-
ledige og andre med stor risiko for udstødning skal aktiveringen dog i højere grad 
bygge på en aktiveringspligt".33 Sanktionen for tilsidesættelse af pligten er: nul kro-
ner i understøttelse/ kontanthjælp. 

 
Kommissionens arbejde blev foregrebet med ungepakken i 1990, med Ung-

domsydelse: unge <20 år, som søger kontanthjælp pga. ledighed, skal gives arbejde i 
indtil 20 timer som modydelse til kontanthjælp. Siden blev ydelses-niveauet for ledi-
ge unge sænket, på kontanthjælp- og dagpengeområdet, ang. med det formål at 
motivere de unge til at søge job eller uddannelse. Fra 1993 til 2000 faldt antallet af 
16-24 årige ledige med 43.000, fra 56.000 til 13.000. Det er blevet udlagt som en tri-
umf for politikken at motivere de unge via lave ydelser. Ganske vist sank antallet af 
16-24 årige i samme periode med 96.900, fra 659.100 til 566.20034. Så faldet i ung-
domsledigheden kan måske med mindst lige så stor ret udlægges som en triumf for 
demografien. 

 
 Socialreformen i 1970'erne forudsatte, at statsmagten sørgede for fuld beskæfti-
gelse, at der normalt ville være arbejdskøbere, der efterspørger den arbejdskraft, som 
mennesker ønsker at sælge, og at der derfor kun var behov for at hjælpe mennesker 
med midlertidige vanskeligheder over konkrete problemer. Socialkommis-sionen ud-
talte lidt besværgende, at "målet om fuld beskæftigelse (må) fastholdes".35 Den sagde 
ikke noget om, hvordan dette mål skal søges opnået, og den troede nok ikke rigtig på, 
at der som hovedregel vil være efterspørgsel efter alle. Socialkommissionen lagde 
vægten på at få mennesker til at konkurrere om (de færre) jobs - og at ‘motivere’ dem 
til det, hvis de efter en tid synes at være for lidt motiverede af sig selv. Med andre 
ord: ledigheden konstituerer behov for at gøre noget ved de ledige.  
 
 Socialkommissionen angav at bestræbe sig for at indrette forslagene efter at 'det 
skal altid kunne betale sig at arbejde'. I forhold til dette princip lod kommissionen et 
væsentligt problem stå uløst: fradragsprincippet for modtagere af kontant-hjælp og  
arbejdsløshedsdagpenge. Dagældende hovedregel var jo 100% fradrag i kontanthjælp 
                                                           
32   Christian A. Larsen (2004): "Arbejdsomhed eller forsørgerkultur" i Jørgen Goul Andersen, 

Christian Albrekt Larsen og Jan Bendix Jensen (2004): Marginalisering og velfærdspolitik 
33 Socialkommisisonens reformforslag, resumé p. 7 
34   Statistisk tiårs oversigt 2002, p. 51 og 31 
35 Resuméet, p. 3 
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(enkelte undtagelser), og et timetal-baseret fradrag i dagpenge. Kommissionens for-
slag var 80-100% fradrag i dagpenge/kontanthjælp, hvilket ikke levede op til 'det skal 
altid kunne betale sig at arbejde' tankegangen. Og med kommissionens forslag om 
en grundydelse på 7500 kr/md i grundydelse for de fleste, vil der ikke være noget 
økonomisk incitament til at tage noget job, der giver mindre end 7500 kr/md. På det 
punkt er timetal-baserede regler om supplerende dagpenge bedre i overensstemmelse 
med socialkommissionens overordnede hensyn end kommissionens eget forslag. 
 
 Socialministeriets rapport Kontante ydelser til flygtninge og danskere (april 1994) 
havde tildels samme udgangspunkt. Idet nemlig et centralt postulat i debatten lød: 
'Flygtninge får så høje sociale ydelser, at de ikke kan tjene mere ved arbejde - derved 
fastholdes de som klienter'. Om fastholdelsesmekanismer skrives mindre i rapporten. 
Til gengæld punkterer rapporten de fleste myter om flygtningenes himmelhøje må-
nedlige kontanthjælp (og danskernes do.). 
 
 I perioden er vedtaget flere lovændringer med formålet at lette sammenligning 
mellem arbejdendes og kontanthjælpsmodtageres indkomst, senest og mest omfat-
tende med 'bruttoficering' af kontanthjælp mv., fra 1. januar 1994 (se afsnit 8.4.1.5). 
En tidligere bestræbelse i samme retning var reglen om forældrebetaling for daginsti-
tutionsbrug efter særlig beregnet indkomst for kontanthjælpsmodtagere (1989). 
 
 Af sidetemaerne vil kamp mod ledighedstal, den dyre socialpolitik, kvalitet og 
indvandrere kort blive behandlet her. De andre sidetemaer vil blive omtalt i forbin-
delse med gennemgangen af lovændringerne nedenfor. 
 
 Orlovs-ordningerne fra 1993.. har dels haft det formål at  reducere arbejdsud-
buddet og dermed mindske ledighedstallet, dels har de haft familiepolitisk og 
uddannelsespolitisk formål.  Ordningerne var været en succes for brugerne:  i 1994, 
1995 og 1996 har 51.000, 82.000 og 63.000 i gennemsnit været på orlov. De første 
forlængelser af barselsorlov, og adgangen til nogle få ugers faderorlov vakte ikke 
nævneværdigt postyr. Men 1993-lovgivningen, med børnepasningsorlov (som ret), 
uddannelsesorlov og sabbatorlov (som mulighed) har fået både private og offentlige 
arbejdsgivere op på barrikaderne. Især har børnepasningsorloven vakt postyr - ikke 
mindst fordi sygeplejersker og andre social- og sundhedsarbejdere i stort tal har be-
nyttet ordningen. Men også private arbejdsgivere vånder sig. De mener, det er alt for 
besværligt og dyrt at skaffe afløsere. De synes ikke at fokusere på medarbejdernes 
lyst til i en periode at være fri for at gå på arbejde (flere undersøgelser viser, at ansat-
te i social- og sundhedssektoren oplever jobbet som stressende og belastende - kunne 
der være en grund til at gøre noget ved det?) - men på, at det er svært at skaffe rutine-
rede og specialiserede vikarer for rutinerede og specialiserede medarbejdere. 
Politikerne har i april 1994 søgt at mindske problemerne ved at indskrænke orlovsret-
ten og siden ved at nedsætte ydelse under orlov. Sådan er det lykkedes at få meget 
færre til at vælge orlov (27.600 i år 2000)  
 

Doktrinen om den for dyre socialpolitik lå til grund for lovvedtagelsen (dec. 
1993) om indtægtsregulering af FP-grundbeløb også  for de over-70-årige. 
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 Kvalitet i betjeningen af kunderne i socialvæsenet i videste forstand er blevet de-
batteret en del - ikke mindst under indtryk af især kommunernes forsøg på at vride 
mere service ud af personalet. Socialministeriet har fortsat forsøgs- og kampagne-
linien fra 1980'erne (frikommuneforsøg, SUM-forsøg m.v.), og har i skriftserien "So-
ciale tendenser" markedsført erfaringer med god service fra forsøg i enkelte 
kommuner. I februar 1994 lancerede Socialministeriet temaet "Indsatsen for udstødte 
og mennesker med sindslidelser" til brug for kommunernes (ikke længere obligatori-
ske) sociale planlægning i 1994, og udsendte hefterne "Kommunestyre og socialt 
ansvar" og "Synligt for borgerne"  for at motivere en bedre kvalitet i det sociale ar-
bejde. I "Synligt for borgerne" foreslog ministeren at byrådene skulle vedtage 
kvalitetsmål for den kommunale sociale service, og giver eksempler på sådanne kva-
litetsmål, som nok vil kunne få én og anden borgmester til at ømme sig over 
kommunekassen. I samme hefte annoncerede ministeren, at hun fra og med 1995 i 
"Sociale tendenser" vil præsentere et socialt danmarkskort, hvor standarden for den 
sociale service i landets kommuner kan aflæses. Og ministeren erklærede, at 
"..sikring af borgernes mindsterettigheder vil spille en større rolle end før". Hvori dis-
se mindsterettigheder består, præciseredes ikke. Antagelig er ordvalget en afspejling 
af en i EU-organerne verserende debat om Unionens socialpolitik. Heri indgår begre-
bet basic rights, men betydningsindholdet er ca. så upræcist som ministerens. 
  
 Kvalitet-kravet er af flere udredningsudvalg og af politikerne søgt indskærpet 
over for administratorerne af de sociale ydelser - modeordet i så henseende er hand-
lingsplan. På arbejdsformidlingsområdet er det sket i form af arbejdsmarkeds-
reformens krav om en "individuel handlingsplan for, hvordan mulighederne for at få 
varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked kan forbedres" - og enhver, 
der skal placeres i jobtræningstilbud, skal have udarbejdet en sådan plan (1993). På 
bistandslovområdet er handleplan indføjet som pligtmæssigt element ved anbringel-
se af børn (1992), og ved godkendelse af revalideringsbevilling efter BiL § 43 
(1989). Samme tankegang, men ikke med samme eftertryk, ligger til grund for ’ung-
domsydelsen’ (1990). 
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 Hvordan kvaliteten i det sociale arbejde er blevet udviklet, og hvad de admini-
strative strukturer betyder for kvaliteten, er ikke undersøgt systematisk. Som ovenfor 
nævnt har en del kommuner fra sidst i 1980'erne sammenlagt skole-, kultur- og soci-
alområderne eller på anden vis én eller flere gange omstruktureret klientbetjeningen. 
Mange kommuner har i flere omgang specialiseret forvaltningerne. Ikke mindst for 
klienter med længerevarende problemer har det medført, at klienten skal holde styr 
på mange del-sager og vikarer for sagsbehandlerens vikar36. Der har også været be-
tydeligt gennemtræk i socialchef-kontorerne (en uofficiel optælling af medlemslisten 
for socialchefforeningen viser en udskiftning på 30% i et enkelt år) og stor udskift-
ning blandt det personale, som betjener klienter. Disse forhold, kombineret med en 
vækst i klienttallet, som ikke tilnærmelsesvis er blevet fulgt af en udvidelse af perso-
nalet, har medført lange ventetider for klienterne, også ved akuthenvendelser, samt 
uklarhed om kompetence og usikkerhed om sagsbehandlingstider. Disse forhold 
medvirker til stress og utilfredshed hos sagsbehandlerne med den tid og indsats, de 
kan yde den enkelte klient. Hvilket igen foranlediger sygemeldinger og jobskift, og 
dermed drejer den onde spiral en gang ekstra. Hvor meget sådanne problemer er et 

 
36  Se forsiden 
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storbyfænomen, eller hvor meget det er generelt for landets 275 kommuner, har jeg 
ikke undersøgt.37 Med Lov om sagsbehandling og retssikkerhed (L 453/ 10.06.1997) 
har Folketinget forpligtet kommunerne til mere brugervenlig sagsbehandling i hvert 
fald mht. afgørelsestider og procedurer. Det har affødt en del protester fra kommu-
nernes side. 
 
 Om retssikkerhed som kvalitet i det sociale arbejde: individets ret til at få den 
lovhjemlede hjælp, og få den, når behovet er der, er der først i perioden kun lidt debat 
(dog: en del debat om retsgarantier for børn og for forældre ved tvangsfjernelse af 
børn, i Graversen-udvalget: lovændringer 1992). Ét aspekt af retssikkerheden er hur-
tighed i sags-behandlingen: sociale problemer er ofte akutproblemer, og ventetid er i 
sig selv en underminering af retssikkerheden. Et andet aspekt af retssikkerheden er 
ankemulighed: netop fordi afgørelser i sociale sager bør træffes hurtigt, vil fejl uund-
gåeligt indtræffe - og derfor er der et klart behov for mulighed for anke. På dette 
område har politikerne indskrænket og forringet ankemulighederne. Ved social-
reformen i 1970' erne oprettedes et af statsamtmanden uafhængigt ankenævn, fordi 
statsamtmandens tilsynsrolle med kommunens forvaltning gav et habilitetsproblem: 
en klage over den kommunale afgørelses ulovlighed kunne sætte spørgsmålstegn ved 
amtmandens tilsyn. Statsamtmanden har stadig tilsynet med kommunen, og fik i 
1991 igen rollen som leder af ankesystemet på amtsniveau. Et tredie aspekt af rets-
sikkerheds-diskussionen er knyttet til 'moderniseringen' af de sociale afgørelser: en 
del bevillinger udregnes v.hj.a. EDB-programmer. De er oftest uigennemskuelige for 
klienten (og for sagsbehandleren). Hvis programmet er opbygget i tilknytning til mi-
nisterielle vejledninger, bliver vejledningen bindende - thi programmet følger jo 
vejledningen!38  I 1999 og 2000 kom så chocket i retssikkerheds spørgsmålet. Høje-
steret underkendte Den Sociale Ankestyrelse i en sag om tildeling af førtidspension: i 
to principielle sag blev det fastslået, at Ankesystemet havde støttet en retsstridig, for 
lav, fastsættelse af erhvervsevnetab - og at man derfor havde snydt klienten for hen-
des retmæssige pension (se også p. 236). 2800 pensionister fik med tilbagevirkende 
kraft ændret afgørelse til en højere pension. 
 
 En styringsteknik, der har vundet stærkt frem - i 1980'erne under megen debat, i 
1990'erne næsten uden debat - er bestyrelse-formen: vuggestuebestyrelser, skole-
bestyrelser, børnehave- og fritidshjembestyrelser m.fl. Også på ældreområdet har 
kommunalbestyrelserne i stort omfang ladet vælge råd eller bestyrelser, enten ved 
direkte valg eller sammensat af forskellige interessegrupper, f.ex. pårørende eller for-
eninger. Disse organisationsformer markedsføres altid under overskriften 'bruger-
indflydelse' og kvalitet. Fra min tid som kommunalpolitiker kan jeg berette, at et ofte 
internt, men sjældnere udadtil, brugt argument for sådanne strukturer er kom-
munalpolitikernes ønske om at flytte prioriteringsslagsmålene væk fra rådhuset og 
ud til brugerne. Eller, for den sags skyld, til den kollektive hjemmepleje - så er det 
hjemmehjælpergruppen, der beslutter, at fru Hansen må undvære rengøringen i den-
ne uge, fordi hr Pedersen har fået det dårligere. Byrødderne har den indflydelse, som 
består i at fastsætte budgettet. Formelt er det byrådets ansvar at bestemme niveauet 
for ydelser til individer. Men ved delegation til underordnede kollektive organer fra-
lægger byrådene sig reelt ansvaret for ydelsen på individniveau, og gør hr. Pedersens 
                                                           
37 De her nævnte oplysninger har jeg hovedsagelig fra socialrådgivere i kommunale forvaltninger og 

fagforeningskontorer i Århus Amt. En systematisk undersøgelse er ikke foretaget. 
38 Nina v. Hielmcrone: "Om de nye kontanthjælpsregler og anvendelsen af EDB-baserede ydelses-

programmer", DSH-Å 1994. 
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forværrede sygdom til fru Hansens problem. Herigennem foregår en del politisk an-
svarsforflygtigelse. Se kap. 9.4.0  
 
 Et gennemgående træk i 1980ernes og især 1990’ernes lovændringer vedr. social 
bistand, sygedagpenge og arbejdsløshedsforsikring var, at folketinget har tilføjet 
ydelsesbegrænsende supplerende tildelings- og udmålingsregler, regler som handler 
om kommunens og A-kassens kontrol med ydelsesmodtagerens psykiske habitus 
(rådighed), og som indebærer handling/indsats fra det offentliges side, og lavere 
ydelser til klienten. Udviklingen indebar således en integration af forsørgelsesydelser 
med behandlingsydelser. Eksempel: i Sygedagpengeloven: i 1973-udgaven var fore-
skrevet, at ret til sygedagpenge kunne mistes, hvis den syge afviste at gå i 
behandling, men i øvrigt fik den syge dagpenge indtil hun enten var rask eller  pensi-
onsberettiget. Tillige var foreskrevet, at kommunen senest efter 3 måneder skulle 
undersøge, om der var behov for at yde indsats udover dagpengene med henblik på at 
fremme helbredelsen. Igennem 1980’erne blev dagpengeperioden flere gange tids-
mæssigt beskåret, og 3 mdr.s opfølgningen fik oftest karakter af spørgsmålet: 'er der 
stadig ret til dagpenge?' 
 
 Med 1989-sygedagpengeloven nedsattes DP-perioden til 52 uger, med det angiv-
ne formål at motivere kommunerne til at øge revalideringsindsatsen. I forlæn-gelse af 
samme lovændring iværksatte Socialministeriet kampagner: "Et fælles ansvar", pro-
jekter om "arbejdsfastholdelse" m.fl., hvori kommunerne tilskyndes til at oparbejde 
og bruge et kendskab til lokale virksomheder og deres muligheder for at hjælpe syg-
domsramte medarbejdere – det kendskab, som 1970'er socialreformen forudsatte, at 
kommunernes socialforvaltninger havde og brugte! At amters og kommuners egen 
fyring af syge i så henseende ikke var et godt eksempel, nævntes ikke i kampagnen 
(se p. 229).  Den samme SDPL 852/ 20.12.89 afskaffede statsrefusionen på dagpen-
ge, udbetalt af offentlige arbejdsgivere.  Det vil sige, at den enkelte børnehave eller 
det enkelte revalideringsværksted selv skal bære hele udgiften ved løn under sygdom. 
Dette er antagelig en kraftigt medvirkende årsag til, at så mange offentligt ansatte fy-
res efter 120 dages sygdom39.  Det blev dog efterhånden så iøjnefaldende 
problematisk, at man igen i 1999 ligestillede offentlige og private arbejdsgivere 
(990602 L393) mht. SDP-refusion. 
 
 En stadig mere skinger fremmedfjendsk propaganda især fra Fremskridtspartiets 
og siden Dansk Folkepartis side om indvandrere og asylansøgere, ikke mindst dem 
med den tredie mellemøstlige religion, har gjort Danmark pinligt bemærket i andre 
lande, og hos en del danskere. Men også i Socialdemokratiet og Venstre har indvan-
drer-antipatien solide rødder. Retorikken og politikken er dobbelt: På den ene side 
hævder midterpartierne vigtigheden af integration - på den anden side hævder de 
nødvendigheden af at beskære indvandringen. I socialpolitisk henseende har et vig-
tigt middel været: sulte-lave ydelser. Første gang med en "integrationsydelse", lavere 
end kontanthjælp, i 1999. Den måtte opgives som åbenlyst konventionsstridig. Men 
der findes udvej til at - se kap. 9.4.0  
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8.4.1 Ydelsesområderne 

8.4.1.1  Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg  
 
Perspektiver og problemer på ældreforsørgelsesområdet 
 
 Socialkommissionens udgangspunkt var bekymring for udsigten til vækst i de of-
fentligt finansierede overførselsindkomster (’forsørgerbyrden'), hvis befolkningen 
fastholdt tendensen med stadig tidligere tilbagetrækning fra job. En bekymring som 
jo var begrundet i 1990-prognosen (tab. 7.2,  p 172).  Og som 2002-prognosen (tab. 
8.2) ikke i samme grad understøtter, selvom prognosens tal for pensionistårgangene i 
2030 er ganske meget større end tallene i 2002. 
 
 

 FIG. 8.3   ÆLDREBYRDEN: "TUNGT FOR DE UNGE ..."  

 

Socialkommissionens reformforslag, resumé p 14 
 
 
 Derfor blev Socialkommissionens mål at konstruere et system af overførselsind-
komster, der ’motiverer’ folk (i alle aldre40) til at søge arbejde, fordi indtjeningen ved 
arbejde altid skal være større end ved ikke-arbejde. Et mål var tillige forenkling, incl. 
                                                           
40 Hvis forslaget om nedsættelse ved fremrykket pension følges, vil de nedslidte, der nu  bruger ef-

terlønsordningen, varigt skulle have lavere pension end de, der nedslides mindre og længere kan 
oppebære løn. Det er tildels gennemført ved Lykketoft-Fogh-Rasmussen forlig om efterløn i 
1998. 
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afskaffelse af pensionisters ’særfordele’. Ved trang skal pensionister, som alle andre, 
kunne hjælpes med særydelser via bistandsloven (nu LSS). Socialkommissionens 
forslag vedr. folkepension gengives nedenfor. Det skal bemærkes, at folkepensionen i 
forslaget forventes overbygget med (snart alle eller næsten alle omfattende) arbejds-
markeds-pensionssystemer. Bemærk den lave fradragssats: 20% uanset indkomstart 
(mod nu 60% ved indtægter over ca. 130.000.) 
 
 Kommissionens forslag betyder samlet en større klemme på pensionisterne: deres 
nuværende forbrugsmuligheder er understøttet af  ’pensionistfordelene’ (f.eks bolig-
ydelse). De ville kunne betale den højere, ikke-understøttede pris f.eks. på 
pensionskasseboliger, hvis de arbejdede ved siden af pensionen, ikke mindst på 
grund af lavere marginalbeskatning.  Og hvis de ikke har helbred til at arbejde, eller 
ikke kan finde betalingsvillig køber, ja så må de nøjes med det de kan købe for pen-
sionen.  En sådan omlægning ville med sikkerhed nedsætte den mobilitet på 
boligmarkedet, som i dag er understøttet med lovgivning om boligydelse, hvilket 
ville medføre større boligknaphed for unge. De forskellige ydelsesområder har virk-
ninger ind over hinanden, så ændringer  på ét område får ofte overraskende 
virkninger på områder, minister og lovgiver ikke var opmærksom på. 
 
 

FIG. 8.4  FOLKEPENSION MED FLEKSIBEL PENSIONSALDER 
Personkreds 
 
 
Ydelser  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskatning  
 
 
Varighed  
 
Finansiering  

Alle, der er fyldt 63 år og som opfylder mindstekravet for bopæl her i 
landet i den erhvervsaktive alder. 
 
Et indkomstuafhængigt grundbeløb der ved pensionering  
som 67-årig udgør 
 
Det månedlige grundbeløb nedsættes varigt med 320 kr. 
for hvert år pensionen fremrykkes, og forhøjes med 450 kr. 
for hvert år pensionen udskydes. 
 
Et indkomstafhængigt pensionstillæg, som  
for  enlige  udgør 
for  samboende  udgør 
 
Pensionstillægget er uafhængigt af pensionsalderen og aftrappes med 
20% af pensionistens egen supplerende indkomst over 20.000 kr/år uan-
set indkomstart 
 
Folkepension er almindelig skattepligtig indkomst, og alle særregler i 
skattelovgivningen vedrørende folkepensionister ophæves. 
 
Ingen tidsbegrænsning. 
 
Staten 

 
 
 
 
5.000  kr/måned 
 
 
 
 
 
 
3.170  kr/måned 
1.360  kr/måned 

Socialkommissionens samlede forslag p. 75 
 
 
 Socialkommisisonens forslag på førtidspensionsområdet gør op med ’procent-
beregningen’ af erhvervsevnetab. Samtidig foreslås afskaffelsen af gradbøjningerne 
af førtidspension. Forslaget repræsenterer for så vidt en væsentlig forenkling. Det er 
gennemført med førtidspensionsreformen, 2001, virkning fra 1.1.2003. 
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 Når jeg har valgt at gengive Socialkommissionens overvejelser forholdsvis fyl-
digt (også nedenfor, vedr. A-dagpenge og kontanthjælp), er det fordi kommissionens 
forsøg på at konstruere et sammenhængende ydelsessystem antagelig vil blive ståen-
de som centralt i den socialpolitiske debat nogle år frem, og fordi en del af 
kommissionens forslag faktisk er blevet gennemført. Dette uanset at nogle af kom-
missionens forudsætninger næppe opfyldes, og uanset at den lader nogle væsentlige 
praktiske problemer ubelyst. 
 
 Ét væsentligt forbehold vedr. kommissionens forudsætninger må være: vil private 
og offentlige arbejdsgivere efterspørge så megen arbejdskraft, at der bliver arbejds-
kraftmangel?  Et andet væsentligt forbehold må være: hvis arbejdsmiljø og 
arbejdstempo er en hovedårsag til det tidligere arbejdsophør, vil mindskede fradrag 
da være motiv nok for de gamle til at forsøge at følge med på arbejdspladsen? 
  

Regering og folketing har lagt mere vægt på hensynet til statsfinanserne end  på 
hensynet til at motivere til arbejde ved hjælp af lav marginalbeskatning, da folketin-
get i 1993 besluttede regulering efter arbejdsindkomst (men ikke kapitalindkomst) af 
folkepensionens grundbeløb for >70-årige. 
 
 Fordelingspolitikken i pensionsordningerne gør Socialkommissionen ikke meget 
ud af. Oprettelsen af arbejdsmarkedspensionskasse-ordninger frem til og med 1989 
havde til formål 1) på langt sigt at mindske (den statslige del af) forsørgerbyrden ved 
et voksende antal gamle, samt 2) (jfr. en ellers nærmest uddød ’ØD-diskussion) at 
etablere fonds til køb af arbejder- (repræsentant-)indflydelse på kapitalejernes beslut-
ninger. At fondsorganisering af ældreforsørgelsen på langt sigt vil skabe stor ulighed 
mellem arbejdergrupper, blev kun lidt debatteret blandt politikerne i forbindelse med 
beslutningerne. Socialforskere gjorde derimod opmærksom på problemerne:  
 ".. det økonomiske fordelingsproblem mellem generationerne vil blive "løst" 

ved at skabe større forskelle mellem de ældre indbyrdes gennem forringelser af 
pensionerne til netop de mange ældre, som gennem hele livet har været lavind-
komst-modtagere, mens de tidligere højtlønnede ældre som pensionister også 
fremtidig kan leve godt ved hjælp af ydelserne fra deres pensionskasser. Samti-
dig vil de yngre generationer blive pålagt afgifter til en arbejdsmarkedspension, 
men afgifter, som kun for alvor vil kunne mærkes af de yngre lavindkomstmod-
tagere. Eller med andre ord, hvis generationssolidaritet konfronteres med 
klassesolidaritet, sejrer den sidstnævnte, hvor svag den end kan synes"41. 

 
 Hertil kan føjes, at en evt. varig nedsættelse af pensionen ved tidlig tilbagetræk-
ning, som jo fortrinsvis foretages af arbejdstrætte og/eller nedslidte lavlønsarbejdere, 
vil  trække i samme retning. Altså: lav løn + dårligt arbejdsmiljø => dårligt helbred + 
tidlig tilbagetrækning => lav pension og dermed lav levestandard. 
 
 Den hidtil gældende skattefritagelse for indbetalinger til de ’private’ pensions-
ordninger (arbejdsmarkedspensioner, kapital- og ratepension m.v.) skærper ulig-
hedsproblemet. Den skærper også statens gælds- og renteproblem: dels ved at skatte-
provenuet mindskes, når ’pensionsopsparingen' øges, og dels ved at statens gæld 
samtidig øges. Pensionskasserne er vel i øvrigt statens største kreditorer (tab. 8.8, p. 

                                                           
41 Erik Jørgen Hansen: "Den maskerede klassekamp", p 121. Bent Rold Andersen (og SID) har med 

samme begrundelser kritiseret pensionsfonds-ordningerne. 
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231). Realrenteskatten fra 1982 råder kun i begrænset omfang bod på disse proble-
mer. Derimod mindsker pinsepakke-forliget 1998 statsgældsproblemet noget, ved 
nedsættelse af fradragsværdien af fremtidige pensionskasseindbetalinger. Hidtil har 
politikerne ikke villet afdrage statens gæld ved særskat på formue - det skal ske ved 
almindelig beskatning af almindelig indkomst og forbrug eller ydelsesbeskæring.42

 
 Det er i debatten om den fremtidige ældreforsørgelse blevet argumenteret, at 
dansk EU-medlemskab vil medføre harmonisering i retning af det tyske - arbejds-
markedsfinansierede - ældreforsørgelsessystem. Den udvikling, der er sket i 
Danmark, med beslutning om partsfinansieret pensionskasseopsparing, er ikke blevet 
argumenteret med harmoniseringskravet. Selvom den i øvrigt går i samme retning. I 
det tidlige forår 1994 har nogle tyske arbejdsgiverforeninger krævet (’af hensyn til 
konkurrenceevnen') at blive fritaget for bidrag til arbejdsmarkedsordningerne. Der er 
altså røre - og uforudsigelighed! - på området. 
 
Udviklingen 1990-2000. 
 
 Tab. 8.2  (p. 224)  viser en nogenlunde konstant andel >67-årige, men voksende 
andel >80-årige.  Antallet af pensionister voksede fra 950.000 i 1990 til 986.000 i 
1998 og faldt siden til 967.000 i 2000.  Af væksten på 36.000 indtil 1998 er de 
24.000 førtidspensionister (tab. 8.9).  Men hertil kommer en vækst på  69.000 efter-
løns-modtagere, fra 101.000 til 180.000 i 2000. Det vil sige: tendensen til tidligere 
erhvervsophør er fortsat. Det er dog tvivlsomt, om man uden videre kan slutte fra 
vækst i antal efterlønsmodtagere til vækst i arbejdsulyst: den største tilgang til efter-
lønnen sås i 1994 og 1995, da der var betydelig politisk  usikkerhed om ordningens 
eksistens.  Så det kan ganske vel tænkes, at  selve debatten kan have fået en del til at 
sige: hellere gribe ordningen, mens den nu er der! Det var jo også lige omkring af-
skaffelsen af overgangsydelsesordningen.   
 
 Udgifterne til folkepension er vokset dramatisk fra 1993 til 1994 (tab. 8.8, p. 
231). Men det skyldes først og fremmest skattereform og ’bruttoficering’ 
 
 I 1998 ser vi det eneste eksempel i perioden på pensionslovgivning, der forsøger 
at vende den i arbejdsmarkedspensionerne i øvrigt indbyggede tendens til uligheds-
fastholdelse: som en del af 'pinsepakken' vedtoges lov om særlig pensionsopsparing: 
1% proportionalt pensionsbidrag indbetalt til ATP, men ved udbetaling (over 10 år) 
sker udbetalingen med lige stort beløb til alle, der indbetaler. (ændret 2002)  
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42 jfr. J. Goul Andersen & P. Munk Christiansen: "Skatter uden velfærd" 1991. 
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Tab. 8.9  1990-2000  ANTAL PENSIONISTER, EFTERLØNSMODTAGERE, LEDIGE

(omregnet til helårs, forsikrede/ikke forsikrede), LEDIGHEDSBERØRTE, SYGE-
DAGPENGEMODTAGERE,  KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 

Tusinder - helårs.. +) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Midlertidig            
ArbejdsløshedsDP 211 230 242 274 267 233 196 182 149 126 124
Aktivering m.v.*     63 53 67 71 65 71 70
Kontanthjælp, reva * 137 158 167 177 142 120 117 116 114 115 117
Introduktionsydelse            
Sygedagpenge ++) 369,2 330,5 331,7 331,7 357,8 378,9 388,1 399,3 401,7 401,8 401,8
Orlov     51 80 63 44 37 32 25
Ledighedsydelse            
   SDP uger, 1000 2669 2364 2344 2505 2482 2666 2938 3063 3052 2953 3247
Ledighedsberørte 737 761 796 842 818 783 756 697 657 606 560
Varig            
Pensionister **            
  heraf folkepension 700 704 707 712 714 713 705 711 712 710 704
  heraf førtidspension 250 254 256 266 266 273 270 274 274 270 263
  heraf delpens. 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3
Efterlønsmodt.,OY 101 104 110 116 122 140 167 171 176 179 180
   SFP bevilget i året 27,5 28,7 20,7 28,3 27,2 22,2 19,3 19,8 17,9 13,9 15,0
   Efterløn, bev. I året 20,2 23,7 23,7 26,6 28,8 47,4 33,9 29,7 31,4 32,2 28,5
    efterløn, fra ADP       13,5 10,2 9,9 8,5 9,0
Varigt, med tilskud            
Fleksjobansatte         3,4 6,8 8,6
Skånejobansatte         5,2 5,6 5,4
 
Kilder: Statistisk 10-års oversigt 2000, 2002, Statistisk Månedsoversigt 1995.12, 1996.12 og 1998.4 
Socialstatistik 1998.7 ”Sammenhængende socialstatistik 1995”  DfA Årsberetning 1997 
* fra 1994 regnes "aktiverede" ikke længere som ledige - det giver "pænere" ledighedstal. Indtil 1993 ’hovedpersoner’= 
familier, fra 1994 personer. Heri indeholdt revalidenter 
**   Tidligere oversigt (tab. 7.8) angav antallet pr. ult. året. SFP: Sociale Førtids Pensioner. 
***  OY:  Overgangsydelse. Ultimo-tallene 1990-1994 og tilgangstallene 1993-1997 er sum af efterlønmodtagere, over-
gangsydelsesmodtagere og 'nedsatte dagpenge'.  +)  beregnet tal,  dog ikke 'ledighedsberørte'  
++)  Tallene omfatter  ikke dagpenge ved barsel, og kun ansatte ved private. Fra 1.4.1990 til 1999 modtog offentlige ar-
bejdsgivere ikke længere dagpengegodtgørelse fra kommunen, og private arbejdsgivere skal betale de første 2 ugers 
dagpenge. Derfor ikke umiddelbar sammenlignelighed til tab. 7.8. 

 
 
 Lovudviklingen på pensions- og efterlønområdet  tog form af  
 
1. Folkepension:  
1.1  Skattelovgivning ændres: papirløst samboende pensionister mister 'dobbelt 

personfradrag' (1991) (Hensyn no. 6). Lavere ydelser - en del mere kontrol. 
1.2  'bruttopension'-princippet (en del af skattereform 1993), indebærende a) sats-

forhøjelse, b) skattepligt for hele pensionen, c) ændring af beregningsgrundlag 
vedr. tillæg og grundbeløb, d) ophævelse af dobbelt personfradrag', e) særlig 
(lav) 'lejeværdi' til at indgå i beregningsgrundlaget for pensionstillæg m.v. (ju-
ni 1994), samt ’rettelses-lovgivning’ i dec. 1993 (lige før lovens ikrafttræden) 

1.3  indtægtsregulering: fradrag for arbejdsindkomst i folkepensionens grundbeløb 
også for >70-årige (dec. 1993, med virkning for 1994), i lodret modstrid med 
Nyrup-Rasmussen-regeringens tiltrædelsesprogram, og til nogen overraskelse 
for Socialministeriet, hvis tryksager om skattereformens virkninger for pensi-
onisterne var udsendt før denne lovændring. (formål 5). Virkningen er en 
samlet "marginalskat" for nogle arbejdende pensionister på ca. 86%. 
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1.4 Ophævelse af efterlevende-pension - reglen om, at en pensionist, hvis pensio-
nist-ægtefælle dør, modtog ægtefællens pension i ca. 3  mdr. efter dødsfaldet 
(og indførelse af trangsbestemt efterlevelseshjælp) - "dødepakken". En spare-
foranstaltning. 1999. 

1.5 udvidelse af forsøg med udbetaling af pension til plejehjemsindlagte, som så 
skal købe div. ydelser på plejehjemmene, lovfæstet som generel ordning pr. 
1.1.1994 (hensyn 12 + k + 'selv-aktivering', p 237-238) 

 
2 Førtidspension: 
2.1 decentralisering pr. 1.7.1994 fra amter til kommuner af kompetencen til afgø-

relse i alm. førtidspensionssager (mens sager om MFP og HFP stadig afgøres i 
en formindsket amtligt Revaliderings- og pensionsnævn, med statsamtmanden 
som formand)(1990-1991). I samme forbindelse 50% kommunal medfinan-
siering af således tilkendte pensioner.  I 1994 gaves kommunerne mulighed for 
efter ansøgning også at beslutte om MFP og HFP (Hensyn: 10 + n). I 1998 fik 
kommunerne den fulde tilkendelseskompetence. 

2.2 I 1991 nedsattes nedsættes statsrefusion på førtidspension til 50%, og i 1998 
til 35% - kommunen skal altså betale 65% af pensionen. Det kan ikke udeluk-
kes, at især 1998-lovændringen har motiveret én og anden kommune til at 
være (endnu) mere tilbageholdende med at tildele pension: alternativet er kon-

"Dødepakken" 
 
 
Pension på 
plejehjem 
 

 

Decentra- 
lisering  
 
+ 
 
 
 
kommunal
medfinan- 
siering 
 

tanthjælp: mindre beløb og højere refusion (se tab. 8.9). 
2.3 1995 herefter udbetales førtidspension fra den 1. i tilkendelsesmåneden - ikke 

som hidtil fra ansøgningstidspunkt. Ikke nødvendigvis fremmende for kom-
munens sagsbehandlingshurtighed. 1998: pension udbetales bagud, fra den 
sidste i tilkendelsesmåneden (hensyn 6). 

2.4 2000 forberedtes en førtidspensionsreform til vedtagelse i 2001 (se kap. 9.4.1.1).  
 
 
Fig. 8.5  TILDELINGSKRITERIER FOR PENSION 1994-2000     
Folkepension 67 års alder  
Førtidspension 
2 Højeste 
3 Mellemste 
4 Mellemste 
5 Forh. alm. 
 eller alm 
6 Forh. alm. 
 eller alm 
7 forh. alm. 
 eller alm. 

     
18-60 år "kun ubetydelig erhvervsevne i behold" 
60-67 år "kun ubetydelig erhvervsevne i behold" 
18-60 år "erhvervsevne nedsat med o. 2/3" 
18-67 år helbredsbetinget erhvervsevnetab på 

mindst halvdelen 
18-67 år socialt og/eller helbredsbetinget erhverv-

sevnetab på mindsthalvdelen 
50-67 år "når sociale og helbredsmæssig forhold ta-

ler for det"* 

 

5-6-7 tildeles som almindelige førtidspension ved 60 års alder og derover, som forhøjet almindelig før-
tidspension ved alder under 60 år. 
* supplerende tildelingskriterium: Egen plus evt. ægtefælles indtægt, incl. formuetillæg (SPL §14 stk. 3 
pkt. 3)  må ikke overstige udelukkelsesgrænsen, ca. DP-max.  For enlige er ’udelukkelsesgrænsen’ 2/3 
DP max 
      I lov og bekg. bruges vedr. § 14.3.2-3 konsekvent ordene  ægtefælle/enlig. Mens der vedr. pensions-
tillæg skelnes mellem reelt enlige og andre. 
 
 Af skemaet fig. 8.6 fremgår 1) størrelsen af ydelser efter loven, og 2) ydelsernes 
indtægtsregulering og skattepligtighed. Ydelserne reguleres årligt pr. 1. januar. 
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Fig. 8.6  DE ENKELTE PENSIONSTYPERS BESTANDDELE og disses  
 størrelse og regulering 2002. 

Satser:     SPL § 49.  Fradrag:  
SPL §§ 27-29 

 

Grundbeløb Pensions-
tillæg 

Invaliditets-
beløb 

Erhvervs- 
udygtig-
hedsbeløb 

Førtids-
beløb 

Folkepension  § 12 
HFP ……….  § 14.1 
MFP  ……… § 14.2 
FAFP  ……..  § 14.3 
AFP ………   § 14.3 

x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 

 
X 

 
 
 
x 

 Størrelse årligt 
Lovens tal          1. juli  2002 

 Indtægts regulering Skatte-
pligtig 

Grundbeløb  51.144 kr.           46.812 kr. 
Samgifte pensionister: 
38.904 kr.          ……… kr. 

+  grundlag: indtægt ved per-
sonligt arbejde plus positiv 
kapitalindkomst minus ATP 
og andre pensions-
indkomster, samt minus op-
hørsstøtte, plus tillæg f. 
bortgivet formue (§§ 27, 28, 
31) 

+ 

Invaliditetsbeløb 21.576 kr.          22.776  kr. 
Hvis ægtefælle modtager HFP 
eller MFP eller IY: 
18.360 kr.           19.392 kr. 

- - 

Erhvervsudygtighedsbeløb 29.772 kr.          31.428  kr. 
Hvis ægtefælle modt HFP: 
21.540 kr.          22.740  kr. 

- + 

Bistandstillæg 22.524 kr.          23.784 kr. - - 

Plejetillæg 44.940 kr.          47.460  kr. - - 

Førtidsbeløb 11.256 kr.          11.892  kr. - - 

Pensionstillæg 24.024 kr.          20.568  kr. Reelt 
enlige:      51.480  kr. 

+  grundlag: egen og evt. 
samlevers indtægt 

+ 

Invaliditetsydelse 21.684 kr.          22.896  kr. Hvis 
ægtefælle HFP/MFP 17.616 kr.     
1 

- - 

Personlige tillæg  
(§17) 

Ydes til pensionister, hvis økonomiske 
Forhold er særlig vanskelige 

- 

 
 
3 Efterløn 
3.1 1991: ændring af regler vedr. efterløn m.v:  a) ret til efterløn forudsætter nu 20 

års A-kassemedlemskab, b) mulighed for at vende tilbage til job fra efterløn og 
igen til efterløn, c) mulighed for ’overgangsydelse’ for langtidsledige mellem 
dagpenge og efterløn til A-kassemedlemmer, som ved 60 års alderen vil være 
berettigede til efterløn, for 55-59-årige, udvidet til de 50-59-årige (1993) - 
sats: 82% DP-max. (hensyn a) – OY afskaffet igen fra 1.1.1996 (hensyn 
6+13). Om 1998-ændringerne, se pkt. 7 (næste side) 

1991 
Anciennitet 
Overgangs-
ydelse 
1996 
OY afskaffes 
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3.2 I 1998 - efter en hård valgkamp, hvor især Socialdemokratiet beskyldte Ven-
stre for at ville ødelægge efterlønssystemet - indgik A+V et forlig om beskæ-
ring af efterlønnen og nedsættelse af folkepensionsalderen: lavere efterløn til 
60- og 61 årige, der vælger efterløn, uændret sats plus præmie til personer, der 
vælger efterløn efter at være fyldt 62 år, og ophør af efterlønsret ved opnåelse 
af folkepensionsret ved 65 år. Til forskel fra tidligere pensionsaldernedsættel-
ser var formålet altså at spare på de dyre ydelser ved at sætte brugerne på den 
lavere folkepension (hensyn 6+9). Forliget medførte den hidtil dybeste krise 
mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen. 

 
Institutionsudviklingen 
 
 Udviklingen m.h.t. de ældres boligforhold43, bidrager til en vis uoverskuelighed: 
fra 1987 til 1991 øgedes det samlede antal offentligt støttede boliger for ældre m.v. 
fra 100.400 til 121.300, især som følge af vækst i antallet af almennyttige boliger (fra 
17.100 til 31.200) og private andelsboliger i tæt/lavt byggeri (fra 1.600 til 13.400), 
mens antallet af kommunale plejehjemspladser og pensionistboliger faldt med ialt 
16.000. Antallet af hjemmehjælpsmodtagere er forøget. Både hjemmesygepleje og 
hjemmehjælp viser betydelig vækst (tab. 8.10), også mere end plejehjemspersonalet 
mindskes. Det er næppe muligt at udtale sig definitivt om, hvorvidt væksten i antallet 
af ansatte på området afspejler en vurdering fra politikernes side af, at man persona-
lepolitisk har kørt sine ansatte for hårdt. "Sociale tendenser" 1992 og 1993 har en del 
omtale af aspekter af udviklingen, men bidrager ikke endegyldigt til klarhed over 
den. 
 
 Det bliver til en ret at søge plejehjemsophold i en fremmed kommune (efter 
nogen presseomtale af stavnsbundne gamle) (1992) (hensyn 3) 
 
 Mens dramatikken vedr. ældreforsørgelse altså mere ligger ude i fremtiden, har 
perioden bragt en del ændringer på  institutionsområdet: 
1. fra 1.1.1994 udbetaling af pension til plejehjemsbeboere, som  så har skullet kø-

be plejehjemsydelser (generel ordning, efter nogle års forsøg) 
2. fra 1996 etablering af kommunale ældreråd og klageråd vedr. hjmmepleje. Beg-

ge typer organer er netop rådgivende, har altså ingen beslutnings-kompetence. 
Deraf kan man næppe slutte, at deres møder og debatter forbliver uden betyd-
ning for kommunalpolitikernes beslutninger. Flere kommuner har i forvejen 
(frivilligt) haft sådanne ældreråd, hvortil ikke sjældent tidligere byrødder stiller 
og vælges. 

3. tilkendelseskompetence vedr. pensioner er lagt til kommunerne 
4. der er blevet lovgivet om handicaptransport,  hvortil betydelige administrative 

og socialpolitiske problemer  knytter sig.  Typisk har ældre og yngre brugere 
meget forskellige behov og præferencer mht. pris, fleksibilitet m.v. 

5. med LSS har ældre, der er blevet tildelt hjemmehjælp,  fået ret til efter eget valg 
med kommunalt tilskud at ansætte en hjælper til arbejdets udførelse, i stedet for 
at få kommunens hjemmehjælper til at gøre arbejdet. Denne forbedring af de 
ældres retsstilling har fået enkelte kommuner til at ’revurdere’ tildeling af 
hjemmehjælp og tage hjælpen fra en del brugere. 
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beskæring i 
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Lykketoft - 
Fogh-R 



 Disse lovændringer på ældreområdet har større brugerindflydelse som overskrift, 
og oprettelse af organer og debat af ordninger mobiliserer ret mange ældre og handi-
cappede.  En del kommuner yder også støtte til grupper af ældre, som inden for 
boligbyggeriloven opretter andelsboligforeninger (’olde-koller’) 
 
 Lov om forebyggende hjemmebesøg (1995) tilsigter (som Rødovre-forsøget), at 
give ældre mennesker mulighed for i egen bolig at få en snak med sundhedspersona-
let og få overblik over egne eventuelle skavanker og ressourcer, og dermed opnå 
større tryghed i forhold til evnetuelle symptomer.  Kommunerne står frit mht. hvilke 
personalegrupper, der skal varetage besøgene.  Det har været diskuteret at bruge læ-
ger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. For nærværende er der mig 
bekendt ikke nogen kortlægning af implementeringen 
 
 

Tab. 8.10  ANTAL  PLADSER  OG  PERSONALE m.v. I  INSTITUTIONER  I  DEN 
SOCIALE SEKTOR. 

Pladser / ansatte    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Daginst.f.børn 272620 275495 288339 297292 315085 316259 334419 354952 374328 385976 386714
  personale*  64587 66366 68476 70924 74971 73193 76349 80646 84498 86624 85000
Skolefritidsordn. 35419 49594 60985 79803 89853 101453 112835 125794 144243 155407 161708
   Personale 3559 4920 5892 6510 7620 8338 9224 10333 11300 12600 12700
Børnehavetakst/md 1002 1045 1036 1064 1044 1081 1115 1159 1204 1254 1311
Vuggestuetakst/md 1370 1442 1566 1704 1764 1885 1972 2075 2133 2256 2336
Døgnanbragte  B/U 22357 22311 22108 17761 16535 16236 15948 15729 15856 16615 17438
Døgninst.f.børn** 3819 3600 3485 3250 3249 3280 3250 3097 3166 3190 3371
  personale 6515 6380 6202 6155 6192 6166 6370 6532 6597 7566 6868
Døgninst.f.voksne 9753 9626 9569 9533 9524 10055 9936 10195 10150 12561 10840
  Personale*** 11245 11456 11572 11914 12213 13339 13364 13832 13840 15079 15428
Psyk.hospitaler 3994 3630 2630 2487 2265 2164 2233 2202 2160 2238 2150
  Personale 7743 7382 6049 5896 5369 5365 55385 4967 4994 5512 5983
Forsorgshjem m.v. 2687 2699 2588 2549 2470 2435 2330 2323 2377 2358 2377
  Personale 1158 1196 1263 1265 1212 1206 1251 1276 1404 1368 1389
Stofmisbr. døgnpl. 240 224 174 155 146 208 187 271 271 278 276
  Dagpladser 826 922 880 1028 1206 1388 1645 2350 3020 3192 3874
  Personale 577 560 483 506 486 520 534 670 647 711 780
Særl.plejehjem****            
  Personale 3376 3539 3768 3967 3842 4703 4814 4870 4920 4428 4465
Ældreomsorg i alt 87225 88738 90599 91581 91018 90226 92945 93927 93899 93567 94425
Ældreboliger i alt 58467 58932 58340 60477 60847 62561 64357 69282 66640 68385 68559
  Heraf plejehjem mv 44847 42285 40449 39190 37683 30468 36444 35423 34786 31244 29685
Forebygg. hj.besøg      lov  69745 101797 124823 144247
Hjemmehjælpmodt 175664 183117  180756 186858 189801 188475 198213 201488 194358 198426

Socialforv. mv. 4858 4886 4883 6603 7429 7483 7771 8091 8256 
 fra 
1999 findes 

Samlet personale  190713 195756 200605 205064 210706 210121 218735 226764 233009 236864 239292
Kilder: Statistisk 10 års oversigt 1997,1999,2000,2002.  DS:  Statistiske efterretninger, Social sikring og retsvæsen. 
*        Personale, omregnet til fuldtids beskæftigede. 1990 = 38 t. pr. uge, 1991-  37 t. pr. uge.  
**    Inkl. dagpladser.  *** Inkl. medhjælpere til handicappede i bofællesskaber m.v.   
****  Tidl. H-plejehjem (psykiatriske plejehjem under sygehusvæsenet) + hjem for senildemente 
+       Data indberettes anderledes fra 1993 
++    Hjemmehjælpsmodtagere: varig hjemmehjælp.  1990, 1991 – pr. 31.12. 
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8.4.1.2   Arbejdsløshedsforsikring,  arbejdsformidling, aktivering, arbejds-
skadeforsikring.  1990-2000 
Perspektiver og problemer på arbejdsløshedsområdet. Institutionsudviklingen. 
 
 Udviklingen på området er præget af politikernes ønske om 1) at mindske ledig-
hedstallet (’knække kurven’, som det blev kaldt først i Nyrup-Rasmussens statsmini-
stertid), og 2) at gøre noget ved ledigheden ved at gøre noget ved de ledige. På slut-
ningen af 1993 (med finanslovvedtagelsen) forsøgtes dog også med 3) øget 
efterspørgsel via ekspansiv finanspolitik og via (miljøpolitisk begrundet) tilskud til 
skrotning af biler. Det har øget beskæftigelsen og mindsket den reg. ledighed fra 
345.000 i 1994 til 150.000 i 2000 (tab. 8.4)(plus stadig de godt 70.000 aktiverede, 
tab. 8.9). Folketinget har lovgivet på arbejdsløshedsområdet i mange omgange og 
med et noget omfattende og uoverskueligt lovkompleks som resultat. 
 
 Vedr. 1) mindske ledighedstallet: orlovsordninger, 1992 og 1993, overgangs-
ydelse 1991 (udvidet i 1993), 2) pille de aktiverede ud af ledighedstallet 
 
 Vedr. 2)  påvirke de lediges holdninger og adfærd: 'forbedre konkurrence-evnen' 
ved øget lønspredning (lavere jobtilbudsløn 1992, lav projektløn 1993), gøre 'passive 
mennesker aktive' (ungepakken 1990, aktivering v. hjemmehjælp 1993, individuel 
handlingsplan, 1993, hjemmeservicetilskud 1993, kommunal aktivering 1993), og 
opkvalificering af ledige og tildels de i arbejde værende (uddannelsesorlov 1992, 
udv. 1993).  Særlig bevågenhed har de unge haft siden 1990: kategorien er udvidet 
fra de 18-19-årige til de 18-24-årige, og indsatsen har bestået i sænkelse af ydelsesni-
veau og stramning af rådighedsregler, med det angivne formål at motivere dem til 
uddannelse eller (større) arbejdsvilje, evt. til lavere løn. 
 
 En muligvis ikke af alle partier tilsigtet konsekvens af bestemmelsen om, at dag-
pengeret ikke optjenes ved støttet arbejde (ALL § 55.1), kan være, at unge lediges 
tilbøjelighed til at organisere sig i A-kasse og fagbevægelse mindskes mærkbart, og 
at organisationsmedlemskab som del af 'normaliteten' dermed ikke indlæres.  
 
 Et gennemgående tema i lovændringerne har været bestræbelsen på at gøre ar-
bejde i den offentlige sektor til noget mindre attraktivt, først og fremmest ved løn-
fastsættelsen: i juni 1991 bestemmes, at de første 13 ugers tilbudsjob i den offentlige 
sektor ikke medregnes som arbejdstid efter 26-ugers reglen. I december 1991 be-
stemmes, at max. løn ved offentligt jobtilbud er 80 kr. (uanset overenskomst-
område). Siden 1970'erne har den private sektor haft første prioritet m.h.t. arbejdstil-
bud - men den har aldrig løftet meget af opgaven: Af 64.624 ATB-placeringer i 1992 
var kun 12.553 (19%) i den private sektor. Kommunerne tog 45.079 (70%), og amts-
kommunerne 6.992 (11%)44.  
 

Fra 1.1.1994 er betegnelsen  arbejdstilbud ændret til jobtræning (LAA), og op-
træningsret ved 'støttet beskæftigelse' afskaffet. Deri er nogen stigmatisering. 
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 Når man i betragtning tager intensiteten i DA's og Socialkommissionens kamp for 
større lønspredning som middel til merbeskæftigelse, er det bemærkelsesværdigt 
hvor få jobtilbudspersoner den private sektor har aftaget: få kan vel hævde, at ar-
bejdsgiverens lønudgift pr. ledig er høj (tab. 8.11, p. 260).  
 
  Arbejdsmarkedsreformen i 1993 (incl. orlovsreformen) som er den største samle-
de lovændring på området, fremstår nærmest som et kompromis mellem Det radikale 
Venstre og fagbevægelsen. 
 
 Lov om Aktiv Arbejdsmarkedspolitik (LAA) 1) ændrede noget på styringen af Ar-
bejdsformidlingens aktivitet (Landsarbejdsråd, amtlige Arbejdsmarkedsråd med 
nogen frihed inden for budgetramme), 2) erstattede Arbejdstilbudsloven og ALL § 55 
med 7 (9) års ADP-ret med strammere rådighedsregler, og 3) gav regler for jobtræ-
ningstilbud hhv. særligt jobtræningstilbud i første og anden delperiode. Lov om orlov 
(1993) samlede bestemmelserne fra 1992-lovgivningen om uddannelses- og børne-
pasningsorlov, udvidede adgangen til orlov, og udvidede området med ’sabbat-
orlov’. Socialkommissionens støtteforslag vedr. uddannelsesorlov gennemførtes ik-
ke. Siden forkortedes delperiode 1 fra 3 til 2 år, og aktiveringspligten i delperiode 2 
skærpedes (1995) 
 
 Blandt elementer med radikalt præg må nævnes den 'individuelle handlingsplan 
for, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejds-
marked kan forbedres': enhver forsikret ledig, der skal have (og kan få) et 
jobtræningstilbud (tidligere: arbejdstilbud), skal forudgående have udarbejdet en så-
dan handlingsplan. Reglen har medført et omfattende bureaukrati, og i de første 4 
mdr. af reglens gyldighed har den stort set lammet placering af ledige i jobtrænings-
tilbud. Samtidig har loven indskrænket A-kassernes pligtmæssige kontakt med de 
ledige, så kassernes nære kendskab til de ledige antagelig vil blive udtyndet, og der-
med også deres effektivitet mht. input i handlingsplanerne. Om 
Arbejdsmarkedsrådene kan og vil sætte tilsvarende større ressourcer ind på tidlig 
kontakt med de ledige, har vi tilgode at se. 
 
 I 1970'er-socialreformen var det foreskrevet, at der skulle rådgives, når der var 
individuelt grundlag for at antage behov for rådgivning ('det mindste indgreb'princip-
pet). I 1990'erne er den bureaukratiske bekymring slået igennem: for at sikre at de, 
som har behov, får en erhvervsplan, giver man alle én (lige som med Ungdomsydel-
se: alle skulle have 20 timers arbejde, for at sikre, at de som havde brug for et jobtil-
bud, fik det). Et sådant system vil snart udarte - og det vanskeliggør en reel 
prioritering af de, der reelt har behov. På Ungdomsydelsesområdet blev der hurtigt 
dispenseret. På handleplanområdet har AF siden 1994 oplevet forsinkelser og kø-
dannelser. 
 
 Et andet element med radikalt fingeraftryk (for den sags skyld også kristeligt fol-
kepartisk fingeraftryk) er børnepasningsorlov.  
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 Af traditionelle fagbevægelsesønsker (reduktion af udbud) i reformen kan nævnes 
hele orlovs-sættet, overgangsydelsen til 55-59-årige (1991), udvidet til at gælde 50-
59-årige organiserede med ret til efterløn ved 60 års alder ved fortsat A-kasse-
medlemskab (1993), og  uden større modstand fra fagbevægelsen  afskaffet 1995. 
 
 To udredningsarbejder udgør en del af baggrunden for lov- og institutionsæn-
dringerne på området: Socialkommissionens redegørelser og forslag (1991-1993), og 
Zeuthen-udvalget: Udredningsudvalget om arbejdsmarkedets strukturproblemer 
1992. Begge lægger en del vægt på vigtigheden af uddannelse af arbejdskraften, og 
begge foreslår omlægning af finansieringen af arbejdsløshedsdagpengesystemet. De 
ændringer, der foretoges i perioden, fulgte ikke konsekvent noget af forslagene, og 
slet ikke hvad angår finansieringen. 
  
Lovudviklingen på området (med et vist overlap til BiL/LAS-området): 
 
1. Unge-pakken 1990 (omtalt p. 241) 
2. Lære/praktikplads-forlig nov. 1990 - AER (L 706/30.11.90) 
3. 1991, 8.maj - 2 aktiveringsforlig med CV-regeringen i centrum, og hhv. 

ABFMQ og BMQZ som forligsparter (lovene vedtaget i juni),omfattende: 
 - midlertidig tilskudsordning til kommuner, der beskæftiger ledige i pædagog- 

og hjemmeplejesektorerne  
 - 10% statslig lønrefusion til kommunalt ansatte langtidsledige  
 - jobrotation, orlovsordninger til uddannelse og børnepasning: orlov indtil 36 

uger, med 80% DP-max (forudsat ansættelse af ledig). Ansatte DP-berettigede 
(med forsk. begrænsninger) 

 - oplæringsydelse til unge u. 23 år i jobtilbud, svarende til kontanthjælp (første 
tilbud 50 kr/t, andet tilbud 60 kr/t, og ved tredie jobtilbud 67 kr/t - og med fal-
dende timetal, så udbetalt beløb er det samme, nemlig kontanthjælp). 

4. 1991, juni: stramning af 26-ugers regel (første 13 uger 'beskæftigelsesarbejde' 
medregnes ikke som arbejdsperiode efter 26 ugers reglen (formål 10 - færre un-
ge i DP-system via støttet beskæftigelse). Supplerende DP højst i 52 uger (hidtil 
70)(formål 5). Ret til ATB efter supplerende DP bortfalder (formål 5). Visse 
administrative forenklinger. Standardforbedringer/lempelser: dimittendsats ikke 
længere for løsarbejdere og vikarer m.fl. Ledige u. 25 år kan begynde uddannel-
se med UY efter 6 mdr. ledighed (hidtil 9). 

5. 1991, december: løn i offentlige jobtilbud højst 80 kr. Formål: at motivere de le-
dige til snarere at søge job i privat sektor. 

6. 1991, december: Overgangsydelse: 55-59-årige ledige med ret til arbejdstilbud 
får ret til en slags 'forskud' på efterløn: Overgangsydelsen er lig med dagpenge i 
den tid, vedkommende ville have haft ret til dagpenge, herefter 80% af DP-max 
(lige som efterløn) (lukket for tilgang pr. 01.01.96) 

7. 1992  Adgang til A-kassemedlemskab for borgmestre, rådmænd og folketings-
medlemmer 

8. 1992, december: ophør af ret og pligt til UTB efter 1. ATB - forsøg med ’be-
hovsorienteret aktiveringsindsats’. 

9. 1993, juni: Arbejdsmarkedsreform (og skattereform): udvidet orlovsadgang og 
ny orlovsform sabbatorlov, højere ydelser ved orlov (formål 1+8+11), støttet be-
skæftigelse giver ikke DP-ret (formål 10 + 11), lempeligere bestemmelser vedr. 
rådighed, især regel om 80% DP-max med adgang til bi-indtægter <27.500 kr. 
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uden rådighedspligt (formål 4), udvidet overgangsydelse ned til 50 år (formål 1). 
Kommunal aktivering - arbejde eller uddannelse til kontanthjælpsmodtagere, 
m.v. Og endelig hjemmeserviceordning: tilskud på 65 kr/t til privat, momsregi-
streret vinduespudsning m.v. Ikrafttræden: hovedsagelig 1.1.94.  For detaljer, se 
kronologisk oversigt pp 340 ff samt lovene, især Lov om Aktiv Arbejds-
markedspolitik (LAA) 

10. Samtidig gennemførtes skattereformen, med en bruttoskat på 5% (øget over 3 år 
til 8%) af bruttoløn (dvs. løn u. fradrag) og af selvstændiges arbejdsindkomst til 
finansiering af 3 fonde: Dagpengefond, Aktiveringsfond, Sygedagpengefond. 

11. 1993, december: forskellige 'korrektioner' af arbejdsmarkedsreformen, kort tid 
før ikrafttræden. Bl.a. 'lettere at blive optaget i A-kasse': også ved arbejde i støt-
tet beskæftigelse (hvorved man ganske vist fortsat ikke kan optjene DP-ret). 
Ændring af varslingsregler vedr. forældreorlov. Tidsbegrænsning for suppleren-
de DP ophæves indtil ult. 1995 for særlig udsatte grupper. Ændring af 
finansieringsregler vedr. kommunal aktivering og støtteadgang også vedr. ikke-
kontanthjælpsberettigede unge mv. 

12. 1994  et noget kalejdoskopisk forløb, med indskrænkning i orlovsret og nedsæt-
telse af orlovsydelse, stramning af aktivitetspligt og rådighedspligt (se 
kronologisk oversigt, pp. 286 ff) 

13. 1995 indgreb i sygeplejerske-konflikt.  Forkortelse af dagpengeperiode 1, be-
grænsning af lediges orlovsadgang og uddannelsesmuligheder, nedsættelse af 
18-24 åriges dagpengeniveau.  Oprettelse af Erhvervsfaglig Grunduddannelse 
mhp. de 'bogligt svagere' unge ledige. 

14. 1996  afskaffelse af arbejdsgiveres bidrag til arbejdsløshedsforsikring (fra 1997) 
15. 1996  december.  Puljejob-ordning, omlægning af kommunal jobtræning 
16. 1997  dec. Afskaffelse af etableringsydelse og igangsætningsydelse,K, stram-

ning af rådighedskontrol. Uddannelsesorlov til unge max. 4 uger. 
17. 1998  LAS  fleksjob. 
18. 1998 arbejdsmarkedsforlig og efterlønsforlig mellem Socialdemokratiet og Ven-

stre: ALL: Dagpengevarighed ned til 4 år, LAAM: tidlig aktivering især for 
unge (<25 årige efter 6 mdr.), dimittender på dagpenge aktiveres til dimittend-
sats. Efterløn sænkes for 60-61 årige, 'præmie' til dem, der venter med at tage 
efterløn til de er 62, folkepensionsalder ned til 65 (hvorved efterlønnens varig-
hed også begrænses til 65 års fødselsdagen), individuelt efterlønsbidrag, som 
kan overføres til anden pensionsopsparing, anciennitet i efterlønsordning op fra 
20 til 25 år. 

19.  Servicejob med 100.000 kr. statstilskud til arbejdesgiver, der ansætter ældre for-
sikret ledig (1999 - ophævet 2002)  

 
Tab. 8.11 Nogle ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE  foranstaltninger. 1990 – 2000 
Tusinder 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Orlov, gennemsnit   50,9 82,1 63,0 46,7 42,9 34,2 27,6

Støttet beskæftigelse 31,9 343,6 37,1 59,8 51,5 48,6 48,9 46,1 42,1 36,1

Uddannelse 20,4 24,7 26,6 23,4 171,4 23,2 23,8 27,3 39,2 36,0

I alt (excl. tilbagetrækning)   136,5 154,5 138,3 123,7 121,3 122,1 109,4
Kilde: S.E. Arbejdsmarked  1996.13, 1998.14 m.fl.  Statistisk Årbog 2002.  Opgørelsesmåder ændret 1992 og 1994 
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8.4.1.3    Syge- og barselsdagpenge,  sygesikring, sygebehandling  1990-2000   
 
 Udviklingen på området er mindre justeringer, præget af forskellige hensyn: 
 
 Spare-hensynet  motiverede i 1989 indførelsen af "800-kr reglen": medicinbru-
gere skulle selv betale de første 800 kr af årets forbrug af medicin. Et vældigt 
administrativt besvær for borgere, apotekere og Sygesikringen. Ophævet 1990. Spa-
rehensynet motiverede også hjemmel til registersamkøring (1990), stramning af 
regler om restanceinddrivelse (1991), formueafhængighed vedr. begravelseshjælp 
(NB afdødes formue - hvilket betød, at de efterladte må betale bedemanden, og først 
ved bo-opgørelsen kan hente begravelseshjælp) (1991), samt forringelse af rejsesy-
gesikring i 1992.  Og endelig lå (statsligt) sparehensyn bag 1989-reglen om, at 
offentlige arbejdsgivere bærer hele dagpengeudgiften uden refusion, en regel, som 
har motiveret offentlige arbejdsgivere til ret konsekvent at fyre sygemeldte medar-
bejdere efter 120 dages sygdom.  Samme hensyn ligger bagved 1995-bestemmel-
serne om dagpengeregres mod ansvarlig skadevolder  ved trafik- og andre skader.  
  
 Standardforbedring for bestemte grupper motiverede lov om patientforsikring 
(1991), hvori hjemmel etableredes til erstatning for skader ved sygehus-behandling, 
og udvidet adgang til sygehusvalg m.v. 1992, forbedret SDP-stilling for praktikelever 
(1993), samt ATP-bidrag af SDP (1993). I 1994 gaves adgang til dagpengeforlængel-
se til arbejdsskaderamte. 
 
 I 1991 lovgaves om ministerens ret til fastsættelse af tilskud til lægebehandling 
ved evt. bortfald af overenskomst på lægeområdet. 
 
 Foråret 1994 prægedes af voldsom debat om ventelisterne i sygehusvæsenet, især 
mht. operationer, samt om sygeplejerskernes flugt ind i orlov og om om-, op- og ned-
prioriteringer og andre stress-producerende initiativer i sektoren. Det samme sås og 
hørtes i sommer og efterår 1998, især om kræftramtes ventetid. 
 
 I 1996 lovgaves om hurtigere opfølgning: senest 8 uger efter første sygedag skal 
kommunen følge en sygemelding op, og (normalt efter 8 uger og senest) ved mere 
end 6 mdr.s sygemelding udarbejde en opfølgningsplan. Samtidig øgedes kommu-
nens medfinansiering til 50% (i forvejen betalte kommuner og andre offentlige 
arbejdskøbere egne ansattes sygedagpenge u. statsrefusion eller kommunal refusion). 
Ca. samtidig iværksatte socialministeriet en kampagne ’sygemeldt og i gang’, hvor et 
antal kommuner skulle være særligt aktive og evt. sammen med arbejdsgiveren prøve 
at forebygge, at sygemeldte udstødes af (job og) arbejdsmarked. NB 1989-loven 
om, at offentlige arbejdsgivere ikke får sygedagpengerefusion gjaldt indtil 1999! 
  
 I grænseområdet mellem SDPL og LAS og SPL så vi i august 1998 annonceret, 
at socialministeren ved lov vil skære ned på tildelingen af førtidspension, for i stedet 
at få sat en del pensionsansøgere i fleksjob efter LAS. Eller mere præcist: ved at ud-
styre dem med et tilskudsbevis: en dokumentation af deres ret til et fleksjob-tilskud. 
Det vil så være ganske spændende for den person, der har mistet X% af erhvervsev-
nen, om nogen vil købe vedkdommende til overenskomstmæssig løn. Kommuner og 
arbejdsgiverorganisationer anså ministerens forventning om 13.000 fleksjob for vildt 
over-optimistisk - en vurdering, som blev gjort til skamme. Hvis pensionstildelingen 
gøres strammere, uden at fleksjob til overenskomstløn men med tilskud til arbejdsgi-
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veren forefindes i tilsvarende antal, vil virkningen blot blive flere kontanthjælpsfor-
sørgede: anbragt i det nederste økonomiske sikkerhedsnet.  Invalideorganisationerne 
har kritiserede ministerens planer meget kraftigt45. Det gav da også anledning til hur-
tigt efter hinanden følgende justeringer af LAS, med indførelse af ledighedsydelse 
m.v. til resultat (se næste afsnit). 
 
Den planlagte Førtidspensionsreform  ville have været en passende anledning til at 
genoplive diskussionen om fattigdom i Danmark. Den blev ikke genoplivet. 
 

8.4.1.4  Bistandslovområdet 1990-2000. Ydelser, institutioner, administration. 
’Forlængelse af ungdommen’ og  pligt-aktivering.  Bistandsloven opdeles i 
Retssikkerhedslov (LRA), Servicelov (LSS) og Aktivlov (LAS). 1997. 
 
Perspektiver, problemer  og hovedmotiver. Lovudviklingen. 
 
 På børneområdet oplevede kommunerne den i de seneste år stigende fødselstil-
bøjelighed som et føleligt udgiftspres - en del af trykket tog dog af som følge af 
forældreorlov-ordningerne, men hvis orlovsmuligheden medfører yderligere vækst i 
fødselstallet, vil udgiftspresset øges igen.  
 
 På Bistandslovområdet er der i perioden blevet lovgivet et meget stort antal gange 
- i den kronologiske oversigt kan den interesserede tælle lovændringer (heri incl. en-
kelte regelgivende bekendtgørelser m.v.) Der er ændringer i stort, ændringer i småt. 
Her skal ikke gives en udtømmende beskrivelse, blot nogle hovedlinier og et forsøg 
på indplacering af ændringerne i nogle socialpolitiske sammenhænge. Flere detaljer 
ses i kronologisk oversigt bag i bogen.  I 1997 foretages en ombrydning af regelsæt-
tet, en opdeling i 3 love: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område (LRA), Lov om social service (LSS), og Lov om aktiv socialpolitik (LAS).  
Der er redaktionelle konsekvensændringer i SPL.  Indholdsmæssigt ændres ikke me-
get –  om de vigtigste ændringer, se nedenfor p 263. I årene efter de tre loves 
ikrafttræden foretages også en mængde ændringer, tildels som afhjælpning af 'utilsig-
tede virkninger' af et lidt hurtigt vedtaget regelsæt. 
 
 Det første vigtige gennemgående tema i de 10 års lovændringer er den neolibera-
le økonomiske arbejds-tvang. Den findes i flere udgaver, men der er 2 teknikker, som 
antages egnede til at motivere mennesker til at (søge) arbejde:  lavere ydelser ved le-
dighed, og stram rådighedskontrol. Se herom kap. 8.3, p. 235. Sidst i perioden 
overlejres den neoliberale incitaments-ideologi særligt tydeligt af xenofobi, en syge-
lig angst for den/det fremmede.  
 

Neo-liberalismen bygger på ur-liberalismens menneskesyn, nemlig vurderingen 
af  homo oeconomicus som det rationalt egennyttigt handlende menneske, som helst 
nyder arbejdets frugt uden at lide arbejdets sved. Den senere statsminister Anders 
Fogh Rasmussen postulerede som socialt og socialpolitisk problem, at eksistensen af 
forsørgelsesordninger påvirker indbyggernes holdninger i retning af slaphed og af-
hængighed, 'slavementalitet'46. Andre har budt med, at indretningen af 
forsørgelsesordningerne i utilstrækkeligt omfang giver incitamenter til befolkningen 
                                                           
45  PTU-formand Holger Kallehauge, Politiken 23.08.98. 
46   Anders Fogh Rasmussen: ”Fra socialstat til minimalstat”  1993 
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til at forsørge sig selv47 og dermed afføder forsørgelsesmentalitet. Med andre ord: at 
forsørgelsesordningerne hindrer markedets naturlige funktion (dog ikke landbrugs-
støtte, vj). Begge synspunkter har som implicite kausale forudsætninger, at ingen 
eller mindre rundhåndede forsørgelsesordninger vil motivere de forsørgede til at prø-
ve selv at sælge deres arbejdskraft, evt. til lavere løn end nugældende, og at markedet 
vil sikre sådan (billigere) arbejdskrafts afsætning.  

 
Dette generelle ræsonnement lægges til grund for beskæring af rettigheder for 

marginalgrupper, enkelt-kategorier: lavere ydelser til unge, til indvandrere, til (visse 
men bestemt ikke alle) ældre, dimittender, ikke-forsørgere. Rettigheds-beskærin-
gerne skal dels lette trykket på statskassen, dels motivere de pågældende til at bestille 
noget. 

 
De unge – der jo som nævnt er en stærkt voksende kategori, først 18-19 årige, 

siden 18-24 årige – søges generelt motiveret gennem lave ydelser:  lav kontanthjælp, 
½ brutto revalideringsydelse (først for 18-22 årige, fra 1995 også 23-24 årige), ½ 
dagpenge.  Så: hvis du har fået job og stiftet familie som 19 årig, gælder det om at 
undgå sociale ulykker før du er 25 – ellers bliver du ret slank. I 1998 skæres der lidt 
mere i ydelserne til de unge (LAS). 
 

Hvad der på erklæringsplanet fremtræder som den bureaukratiske bekymring for 
de unges manglende indlæring af arbejdslyst har spillet en rolle ved flere lovæn-
dringer: først, og mest omfattende, med lov om en UNGDOMSYDELSE juni 1990: 
enhver ung <20 år, der pga. arbejdsløshed søger kontanthjælp efter bistandsloven, 
skal inden for 2 uger have tilbudt arbejde i mindst 20 t/uge til gengæld for kontan-
thjælpen. Uden arbejde - ingen bistand. Loven forventedes af dens fædre og mødre 
at ville få arbejdssky unge til at holde sig fra kontanthjælp. Virkningen blev, at antal-
let af kontanthjælpssøgende unge voksede brat - de ville have det arbejde, som 
kommunen nu havde pligt til at skaffe! Juni 1992 udvidedes ordningen til at omfatte 
unge <25 år, og ved ledighed i >3 mdr. efter UY-tilbud ydes et nyt UY-tilbud. I dec. 
1992 blev 2 ugers reglen gjort mere "fleksibel": a) de 2 uger gælder indtil 21 årige, 
>21 årige skal have tilbuddet senest efter 13 uger. Dog kan vejlednings- og introduk-
tionsidsats i indtil 8 uger træde i stedet for UY-tilbuddet (19 uger for de 21-24 årige).  
 
 Samme tankegang - tidlig indsats over for unge (og andre) ledige - genfindes hos 
Socialkommisionen og i 1993-arbejdsmarkedsreformen, i den sidste blot ikke i form 
af pligt for myndighederne til tidlig indsats. De kan vælge at sætte tidligt ind over for 
bestemte grupper, men skal ikke gøre det. Til gengæld skal de levere "den indivi-
duelle handlingsplan", hver gang de sætter ind.  

 
Indvandrerne får deres helt særlige indsats med reglen om integrationsydelse i 

stedet for - og lavere end - kontanthjælp i 1998. At forskelsbehandle på den måde er i 
modstrid med Danmarks tilslutning til Flygtningekonventionen, og reglen måtte da 
også opgives (januar 2000) efter en del indenlandsk og international kritik.  
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47 Socialkommissionen,  flere forsk. forslag. Se litteraturliste. 
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Hensynet til, at de ledige kan sammenligne deres indtægt med de i arbejde væ-

rende, har bestemt en vis del af skattereformen, nemlig "bruttoficering" af 
kontanthjælp (og pension) i 1993. Ved denne omlægning (ikrafttræden pr. 1.1.94) 
bestemtes i BiL § 37, 1) at en person med forsørgerpligt over for barn/børn får 80% 
DP-max. som kontanthjælp (8852 kr/md), 2) at en ikke-forsørger får 60% DP-max 
(6634 kr/md), og 3) at en ikke-forsørger <23 får en lavere sats. Alt skattepligtigt. 
Som hidtil gensidig forsørgerpligt ægtefæller imellem. Hvis personen så har store bo-
ligudgifter eller forsørgerudgifter, kan vedkommende iflg. en ny § 37A få udbetalt 
noget mere - skattefrit (herved forsvinder sammenligneligheden ganske vist!). Regler 
om § 37A udstedes af ministeren (første gang oktober 1993, ny bekg. december 
1993).  Dog: for at sikre 'sammenligneligheden' begrænses varigheden af boligud-
giftsdækning efter § 37a til 12 mdr.  

  
 Det andet vigtige tema i de 8 års lovændringer er forsøget på privatisering af an-
svaret for sociale opgavers løsning, som formuleret af daværende socialminister 
Palle Simonsen i 198348, især – men ikke alene – med det sigte at beskære de offent-
lige udgifter til opgavernes løsning. 
 
 Den ene, væsentlige form for privatisering af ansvaret, består kort og godt i at 
samfundet meddeler det problemramte menneske, at det problem må hun selv klare. 
At en familie har sat sig for høje boligudgifter i tillid til mandens gode indtjening 
som bygningsarbejder, og siden kommer i klemme, da han bliver syg, det må de selv 
klare. I hvert fald hvis sygdommen varer mere end et år (BIL § 37a).  At en arbejds-
løs med gældsproblemer efter et trafikuheld  står med en stor tandlægeregning, det 
må han selv klare. 
 
 Den anden type privatisering af ansvaret, som oftere bliver debatteret, handler 
om at få familie og foreninger til at påtage sig at løse individets problemer: 
 
 Støtte til, at familiemedlemmer løser plejeopgaver (og dermed efterspørger 
mindre offentlig service): først syge børn (§ 48a)(211/1990),  døende familie-
medlemmer (§ 57a-f) (256/1990), og senest børn i almindelighed (orlov 467/1992, 
1993, tilskud oven i orlovsydelsen 1993) - samt i flere omgange lov om ’puljeord-
ninger'. For så vidt kan disse ordninger tolkes som en politisk anerkendelse af, at 
byrden ved opgavens løsning er en fælles sag - og at fællesskabet vil honorere, at fa-
milien påtager sig løsningen. 
 
 Det tredje, og vigtigste, tema i de 8 års lovgivning handler om udgiftsbeskæring: 
 
 Mere service for samme udgift er søgt opnået ved udlægning af (en del af) pen-
sionstilkendelseskompetence til kommunerne (1990) og ved regler om 
kompetencedelegation i ankestyrelsen (1990, 1993). 
 
 Mindre offentlige udgifter søges sikret ved forskellige stramninger af inddrivel-
sesregler (1990, 1991) og kontrolforanstaltninger (L387/1990), frivillig repatriering 
(L464/1993).  

                                                           
48  Socialministrene Palle Simonsen (C): ”Privatisering af ansvaret” Politikens kronik  6.4. 1983, 

og Karen Jespersen (A): ”På vej mod ansvarssamfundet” Politikens kronik 26.08.1996 
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8.4.1.5  Bistandslovområdet: Institutions- og ydelsesudviklingen 
 
 På børneområdet fortsætter kommunerne udbygningen af daginstitutionsom-
rådet, fra 272.417 i 1990 til 354.900 i 1997 og 382.000 i 2001, med en knap nok 
tilsvarende personaleudbygning. Men især udbygges skolefritidsordningerne (som 
personalemæssigt koster betydelig mindre end børnehaver og fritidshjem), fra 35.419 
i 1990 til 161.800 i 2000  (tab.8.10,  p. 254). I 1990 er der ca. 10 børn pr. medarbej-
der - i 2000 ca. 13.5. Udbygningen sker under indtryk af meget stærke krav fra yngre 
forældre, krav som mere handler om plads til barnet end om kvaliteten af pladstil-
buddet. En del fagfolk advarer om, at de personalemæssigt tyndt besatte skolefritids-
ordninger ikke er i stand til i tilstrækkeligt omfang at opfange faresignaler og gribe 
ind i risikobørns uheldige udvikling.  
 
 Nedlægningen af døgninstitutionspladser for børn fortsætter frem til 1995. Det 
er talmæssigt og handlingsmæssigt mindre gennemskueligt, hvad der egentlig sker på 
området. Mange kommuner har satset på 'anbringelsesforebyggelse': støtte til famili-
er i hjemmet, familieværksteder, personlige rådgivere. Og hvis sådanne indsatser 
ikke kan løse familiernes problemer: aflastningsophold, familieplejeanbringelse m.v. 
(tab. 8.10, p. 254). Det forhold, at personlig rådgivning konteres anderledes end insti-
tutionsanbringelser, gør ikke udviklingen lettere overskuelig.  
 
 

Tab. 8.12 Kontanthjælp 1990-2000, ialt, samt enkelte underkategorier. Kontanthjælp i % 
af samlet privatforbrug. 

pers./fam. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Kontanthjælpsmodt. (fam.) 328007 346571 359235 363694 387545 361125 358501 357437 355276 313374 312092
  Underholdshjælp 250134 268379 272268 281002 221192 195625 190447 189422 186383 178406 173350
  Uddannelseshjælp 56512 55969 65657 68455 70441 66103 68548 74859 79518 76381 74644
  Revalidering 31374 36470 45152 51152 50637 50133 50016 53199 48805 36488 35080
  Aktiverede     90493 99450 98577 95411 95302 98074 101772
   heraf u. 25/30      29791 41874 36099 39489 45306 46787
  handicappet barn 52606 54819 58583 78621 75966 80731 88951 91294 89570 34601 31253
  Sygebehandling 83095 77085 74349 80382 61597 45495 37831 34816 32679 35196 37254
  Enkeltudgifter 83958 83908 87487 86845 82128 59060 52521 50611 47730 52603 52394
Mdr. kt.hjælp i året, forsørg.  5,7 5,9 6,1 6,4 7,1 7,3 7,4 7,4 7,6 7,7
Kontanthjælp mia. kr. 9,000 11,935 12,316 12,967 16,902 16,242 16,761 17,3342 17,861 18,885 19,77
Kt.hjælp i % af privatforbrug 2,3 2,8 2,8 2,9 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2
     
% familier 12 12 12 12 11 11 10 10 10 9 9
Kilder: Statistiske Efterretninger: Social Sikring og Retsvæsen, flere årgange. S.M. Statistisk Tiårs Oversigt 2002 
Fra 1994 er kontanthjælp forhøjet og gjort skattepligtig (’brutto-ficering’), og antallet er opgjort som antal personer (ikke 
familier). Tal  for 1994 ff. kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tal for tidligere år. 
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 Hvad angår tilbuddene til voksne, ser vi en fortsat vækst i antallet af modtagere 
af kontanthjælp, fra 328.000 i 1990 til 387.500 i 1994, og herefter et vist fald, til 
312.000 i 2000. (tab 8.12). Antallet af modtagere af hjælp til forsørgelse vokser frem 
til 1994, hvorefter det falder. Umiddelbart ville man have ventet, at tallet skulle vok-
se, når man går fra familie som modtagende enhed til person. Det sker ikke. Antallet 
af hjælp-måneder til forsørgelse pr. klient vokser til 7,7 mdr. i året i 2000 - vel nok et 
udtryk for, at krisen kradser nogen. Med hensyn til råd og vejledning opleves udvik-
lingen af ansatte og klienter ofte som utilfredsstillende, med mindre tid til den enkelte 
klient og større pres på de ansatte, og ofte uden løsning af problemerne (se kap. 8.4.0 
p. 236ff). Antallet af revalideringsbevillinger stiger indtil 1997 og falder derefer brat. 
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Forklaring? Antallet af handicppede børn falder brat fra 1998 - eller også er det "ba-
gatelgrænsen", der udelukker o. 60.000 familier fra hjælp. Når den samlede 
kontanthjælpsudgift her præsenteres som procentdel af privatforbruget, er det for at 
illustrere en størrelsesorden: indtil bruttoficering i 1994 var kontanthjælpen skattefri. 
Det betød, at kontanthjælpsmodtagernes forbrug var lig med hjælpen. Ud fra en lig-
hedsbetragtning er det måske værd at bemærke, at 12% af familierne har et forbrug 
på 2,3% af det samlede privatforbrug. 
 
 Som nævnt ovenfor (p. 233) har særligt synlige gruppers særlige problemer til-
trukket sig nogen politisk opmærksomhed i 1990'erne: ’posedamer’, ’gadebørn’, 
psykotiske mennesker i gadebilledet. En temmelig nærliggende forklaring på væksten 
i antallet er den fortsatte nedlæggelse af psykiatriske sengepladser: fra 9.352 i 1980 
til 3.630 i 1990 og videre til 2.200 i 1996 (tab. 8.10, p 253). Da det ikke er ind-
lysende, at antallet af psykisk syge skulle være faldet tilsvarende, må o. 7.100 flere af 
dem altså være andre steder end i psykiatrisk hospital. En del bor i eget hjem, og får 
dér støtte af en nogle steder i et vist omfang udbygget distriktpsykiatri, ofte benævnt 
lokalpsykiatri (oftest i samarbejde mellem amt og kommune).. Andre steder får de 
mindre støtte. Tildels af samme grund er presset på amternes forsorgshjem, herber-
ger, krisecentre vokset men pladsantallet faldet. Deres personale udvidet: 1158 i 
1990, og 1389 i 2000. At forsorgshjemmene ikke er gearede til at klare opgaver, der 
snarere hører hjemme i psykiatriske hospitaler, er ikke overraskende. Forsorgshjem-
mene beretter om, at unge med blandingsmisbrug og/eller psykiatrisk diagnose udgør 
en voksende andel af klientellet. 'De udstødte' har ikke fået den største del af SUM-
forsøgsmidlerne, men får i 1994 en vis socialministeriel bevågenhed i form af te-
maplanlægningog pulje-styring. I nogle kommuner er der oprettet ’drankerlund’ med 
skur (udendørs) eller drikkested’ (indendørs), kombineret med forbud mod lavpris-øl 
på strøget (og dermed opholds-forbud for bestemte befolkningsgrupper) - initiativer, 
som har det dobbelte formål at give de pågældende et lidt bedre liv og gøre dem min-
dre synlige i bybilledet. 
 
 Også antallet af pladser og personale i revalideringsinstitutioner og beskyttede 
værksteder er fortsat voksende. Hvor meget af væksten der skyldes en fortsat ud-
bygning af faciliteterne for det tidligere særforsorgsklientel, og hvor meget der 
skyldes intensivering af revalideringsindsatsen, er ikke synligt af tallene. 
 
 Endelig skal nævnes døgninstitutioner for voksne, som for en del er bofælles-
skaber for særforsorgsklientel, for en del er bofællesskaber for sindslidende: 
personaletallet fortsatte væksten (ubrudt siden udlægningen af særforsorgen i 1980) 
frem til 1991 (9.062) , og videre derefter ( tab.8.10, p 254.) 
 
 Institutionsudviklingen på bistandsområdet vedr. ældre: se ovf. kap. 8.4.1.1 
 
 Som nævnt ovenfor er ændringerne af bistandsloven og dermed forbundne love 
føget gennem Lovtidende siden 1990. Deraf er fulgt adskillig usikkerhed og uklarhed 
hos klienter og ansatte. I januar 1994 nedsatte socialministeren et udvalg om de 
skønsmæssige bestemmelser i bistandslovens kontanthjælpsafsnit, og i april et ud-
valg til granskning af regler og praksis som følge af rapporten Kontante ydelser til 
flygtninge og danskere. Derudaf kom ikke meget. 
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Nogen håbede, at ministerens iværksatte udvalgsarbejder ville resultere i gen-

nemarbejdede og sammenhængende lovrevisionsforslag.  Det skete ikke. 1997-
lovændringerne, fra Bistandslov til LRA, LSS og LAS, blev ikke meget andet end 
netop en opdeling.  Enkelte indholdsmæssige ændringer skal dog nævnes: 
1. I LRA blev det foreskrevet, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte svarfrister 

vedr. ansøgninger, og at borgerne skal have skriftlig orientering om det, hvis en 
sag ikke kan afgøres inden for fristen. Samt at forsørgelsessager skal afgøres in-
den for 8 uger. 

2. I LSS blev det fastslået, at anvisning af daginstitutionsplads skal ske efter et an-
ciennitetsprincip – med den virkning, at børn af ledige ikke kan sættes nederst 
på listen (§ 12).  Denne retssikring for lediges børn blev ophævet i 2001 i kom-
muner, hvor der var (erklæret) pladsgaranti, og siden ophævet helt (dec. 2002) 

3. I LSS er begrebet ’institution’ forsøgt ophævet, således at en voksen person ikke 
længere anbringes i en døgninstitution, men får bolig i en bo-form (kap. 18). 
Heraf er fulgt en vis usikkerhed vedr. personalets mulighed for indgriben i for-
hold til psykisk handicappede. 

4. I LSS indgår som ny bestemmelse (§§ 71,76) en ret for hjemmehjælpsberettige-
de til at vælge at få udbetalt et tilskud til udførelse af praktisk bistand i hjemmet 
i stedet for at få kommunens hjemmehjælper til at gøre arbejdet. Bestemmelsen 
har fået nogle kommuner til at 'revurdere' nogle ældre og fratage dem hjemme-
hjælpen! 

5. En ny bestemmelse (LSS § 115) foreskriver, at "”kommunen og amtskommunen 
samarbejder med frivillige sociale organisationer og foreninger" og "..afsætter 
årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde" 

6. I  LAS er al mellemkommunal refusion afskaffet.  Det betyder, at hvis en kom-
mune sender en klient til en revalideringsinstitution i en anden kommune, er det 
den kommune, hvor instutionen ligger, der skal betale for den nye indbygger. 
Deraf er fulgt en del forvirring og usikkerhed, idet nogle kommuner har fået en 
uventet regning.  Loven blev revideret i marts 1999, for at 'reparere' utilsigtede 
virkninger. 

7. En ny bestemmelse (LAS § 70) betyder at "Kommunen sørger for, at personer 
under 67 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansæt-
telse hos private eller offentlige arbejdsgivere i 1) fleksjob efter § 71 og 2) 
skånejob med løntilskud efter § 75".  Fleksjob er til ikke-pensionister. Løn og 
øvrige arbejdsvilkår fastsættes for fleksjobbere "med udgangspunkt efter de kol-
lektive overenskomster på ansættelsesstedet.." Ultimo 2000 ses oprettet ca. 
8.600 fleksjob i alt. En del af dem var "50/50" stillinger. Da jo ikke alle, der visi-
teres til fleksjob, får fleksjob, har det været nødvendigt at vedtage en ordning til 
forsørgelse af dem: ledighedsydelse (1999 82% af DP-max). Skånejob er til per-
soner, der har fået tilkendt pension. I 2000 var der o. 5.400 skånejob. 

8. En del kontanthjælpsmodtagere i aktivering ser deres ydelse reduceret med ind-
til 1.500 kr/md. (LAS § 31)  Det skal ifølge ministeriet 'motivere' dem til at søge 
almindeligt arbejde. 
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 Lov om aktiv socialpolitik (LAS) afløser BiL hvad angår kontanthjælp til forsør-
gelse. Den angiver som formål at ”skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som 
ikke på anden måde kan skaffe det fornødne til  sig selv og sin familie” (§ 1). Og jo 
altså et underste sikkerhedsnet.  Mens den 4. socialreform havde som formål at lade 
kontanthjælpen indgå som et integreret led i indsatsen for at opretholde en families 
leveniveau under midlertidigt indkomstbortfald, f.ex. også under revalidering, er man 
med LAS vendt tilbage til 1933-konstruktionen med en LOF som det underste net, 
hvis formål er nødtørftig forsørgelse. Behov udover denne nødtørftige forsørgelse 
dækkes kun fsv.. angår høje boligudgifter eller høje forsørgerudgifter og kun i 12 
måneder (LAS § 34, jfr. min.bekg.78/1998.02.04).   
 
 For yngre erhvervsaktive personer, der typisk vil være flyttet ind i nyere bolig-
byggeri, vil tidsbegrænsningen af §34 hjælp til høje boligudgifter (tidl. BiL § 37A) 
ret uundgåeligt fremtvinge økonomisk nedtur og ekstra bekymringer f.ex. ved længe-
re varende sygdom eller genoptræning efter ulykke.   
 
 Den viden, som lå til grund for revalideringsloven i 1960 og for kontanthjælpsbe-
stemmelserne i bistandsloven i 1974: at det er hæmmende for en effektiv revali-
dering, hvis den skadede udover besværet ved genoptræning og uddannelse skal be-
kymre sig om en alt for stram økonomi eller om, hvorvidt hun kan betale huslejen i 
en almindelig lejlighed, den viden synes glemt af minister og folketing ved vedtagel-
sen af LAS (og til en vis grad allerede ved 'de faste ydelser' i 1986). 
 
 Hvordan fleksjob-konstruktionen vil komme til at fungere, f.eks. med fuld løn til 
en Whiplash-ramt med 1-2 timers daglig arbejdsevne men med et pensionsafslag som 
adgangstegn til fleksjobbet,  det har vi til gode at se. Det er ikke indlysende, at ord-
ningen vil blive oplevet som logisk eller retfærdig af øvrige ansatte på 
arbejdspladsen. 
  

I år 2000 er der stadig hårdt brug for en egentlig socialreform, et regelsæt, som 
integrerer kontanthjælpen som redskab i en helhedsorienteret, forebyggelses-, revali-
derings-, trygheds- og trivselsorienteret social indsats. Jeg har ovenfor (p. 243) 
nævnt, at Socialkommissionen fejlede i forsøget på at komme med forslag ud fra 
målsætningen: 'det skal altid kunne betale sig at arbejde' (i hvert fald hvad angår kon-
tanthjælp- og dagpengeområderne). 1997-lovændringerne har heller ikke håndteret 
fradragsproblemerne  mere arbejdsmotiverende end Socialkommissionen. 
 
 Ved siden af BiL-området, herunder især LAS, skal ses 'integrationspakken' vedr. 
flygtninge, vedtaget af Folketinget 26.06.1998 til ikrafttræden 31.12.98. Med lov-
komplekset foreskrives, at kommunerne overtager integrationsarbejdet vedr. 
flygtninge fra Dansk Flygtningehjælp, herunder også sprogundervisningen, og at 
flygtninge med asylstatus i stedet for kontanthjælp får udbetalt en "integrationsydel-
se", noget lavere end kontanthjælp efter LAS (opgivet i 2000).  Lovkomplekset 
havde en politisk svær tilblivelse, og administrativt  var det længe uklart, hvordan 
opgaverne vil blive omfordelt mellem en mandskabsmæssigt stærkt beskåret Dansk 
Flygtningehjælp49 og store og små kommuner. 
 

                                                           
49  om Dansk Flygtningehjælps oprettelse i 1956 og  virke siden  se p 136, 160 og 222 
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 Bestemmelsen om kommunernes overtagelse af danskundervisningen har som 
første virkning haft, at de skoler som efter overenskomst med amtskommuner hhv. 
flygtningehjælp har varetaget sprogundervisningen for flygtninge, har opsagt medar-
bejderne: de vidste jo ikke, om kommunerne ville købe undervisning hos dem50. 
Antagelig vil fremgangsmåden medføre, at en del kompetente sproglærere søger an-
det job, for at vide at de har noget at leve af. Antagelig vil en del mindre kommuner 
stå over for en ganske stor opgave, som hidtil er løst amtsligt.  
 

Bestemmelsen om, at flygtninge skal motiveres til arbejdsomhed via en lav inte-
grationsydelse er udsprunget af den samme enkle, liberalistiske psykologi, som lå til 
grund for ungdomsydelsen i 1990 og for de senere bestemmelser om lave ydelser til 
unge (under 20, siden 23, og senest 25 år). Bestemmelsen er, som påpeget af 
UNHCR, i strid med FN’s flygtningekonvention51, der foreskriver ligebehandling af 
flygtninge med landets egne statsborgere (ophørt januar 2000). Erfaringer fra især 
Sverige52 tyder på, at bedre motivation end en lav ydelse er en noget højere ydelse, 
organiseret som en løn for fremmøde (og fradrag ved udebliven), kombineret med ak-
tive tiltag til erhvervsplacering af flygtningene.  Hvilket for resten næppe vil 
overraske mange socialarbejdere, lærere eller malermestre. 

 
Det skal bemærkes, at integration vedrører flygtningen, som har fået asyl i 

Danmark. Flygtninge, som (endnu) ikke har fået asyl i Danmark, søges ikke integre-
ret, men opbevares i lejre eller arresthuse.  Lejrene drives hovedsagelig af Dansk 
Røde Kors, for indenrigsministeriets regning.  Det sociale arbejde i forhold til flygt-
ningene i lejrene, ofte flygtninge med traumatiske oplevelser bag sig, må her lades 
uomtalt.  Ligeså det sociale arbejde i forhold til flygtninge, som nægtes asyl, og som 
hjælpes af organisationer som Flygtninge under jorden. 
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50  se indstilling til Århus Byråd nr. 4 d. 26.08.98 om ”Bemyndigelse til at indgå i forhandlinger 

med sprogskolerne i Århus Kommune” 
51  ”De kontraherende stater skal til flygtninge, der lovligt opholder sig på deres territorium, yde 

den samme bistand, som de yder deres statsborgere”. FN flygtningekonventionen § 23. Da 
flygtningene ikke er studerende og for de flestes vedkommende ikke er under 25 år, (hvilke 
grupper jo diskrimineres i LAS), er eneste grund til en lavere ydelse, at de er flygtninge. 

52  Anne Britt Djuve & Hanna Cecilie Pettersen: ”Virker tvang?” Oslo1997. Titlen på bogen er 
misvisende: den handler mere om integrationsarbejdet i almindelighed end om det snævre 
spørgsmål om (økonomisk) tvang. 

 

Kaos i sprog- 
undervisning 
 
 



 
 

8.4.1.6.  Børnetilskuds- og børnefamilieydelsesområdet 1990-2000 
 
 Udviklingen på området er mindre justeringer, præget af forskellige typer hen-
syn:  
 
 Sparehensynet har ikke haft stor indflydelse på området - kun i sammenhæng 
med "tværgående" sparerunder og systematiseringer spiller det ind: registersamkø-
ring for kontrol med udbetaling af offentlige ydelser (1990), udskydelse af regu-
leringstidspunkt (1992), og hjemmel til modregning af visse restancer i bl.a. 
børnefamilieydelsen (1993). Samt i 2001 afskaffelse af førtidspensionisters ret til 
børnetilskud og særligt børnetilskud. 
 
 Standardforbedring for bestemte grupper motiverer forhøjelsen af BFY til 
7500 kr/år, fler-børnetilskud (1991) og af adoptionstilskud (1992), samt udbetaling af 
tilskud til  fængselsindsattes ægtefæller (1993). 
 
 Administrativ forenkling og justering som følge af andre omlægninger i 1990 
(ved indførelse af bruttorevalideringsydelse m.v.), 1992 og 1993. Se kronologisk 
oversigt. 
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8.4.2  Styring og finansiering 
 
 Om det socialpolitiske styringssystem: statens styring af kommuners og amters 
indsats, har perioden siden den 4. socialreform kun bragt lidt nyt. Dominerende er 
lovbestemmelser med tildelings- og udmålingsregler, samt ministerielle bekendt-
gørelser og vejledninger, som ofte er endog temmelig detaljerede. Hertil kommer 
et informationssystem, det sociale informations- og analysesystem, bestående af 
kommuners og amters indberetning til ministeriet om aktiviteter og ressourcefor-
brug og ministeriets sammenfatning og beskrivelse af de udviklinger, som kan 
aflæses af amters og kommuners tal. Herom udgiver Socialministeriets hvert år 
Sociale tendenser.  Regering og Folketing har især gennem stramning af tidsfri-
ster for dagpengevarighed og opfølgning angivet at søge at motivere kommunerne 
til revalidering snarere end førtidspensionering. Samt ikke mindst gennem reduk-
tion af statslig refusion af førtidspension, til 50% i 1991 og siden til 35% i 2001. 
 
 I forhold til den 4. socialreforms styringssystem skal som nyt særligt fremhæ-
ves stadig flere ministerielle kampagner og forsøgsordninger, overlejret med et 
antal puljeordninger. Samme fænomen kendes også i EU-apparatet. Teknikken er 
den, at ministeriet (EU-kommissionen) uddeler nogle millioner til tidsbegrænsede 
forsøg med socialt arbejde på særlige (ang. forsømte) indsatsområder, hvorefter 
ministeriet evaluerer forsøget og evt. foreslår kommune eller amt at videreføre 
forsøget som en ordning. Til systemet hører ofte, at den lokale kommune medfi-
nansierer forsøget (ved EU-sponsorerede forsøg skal der altid være  lokal 
medfinansiering).  Styringsformen har skabt en projekt-industri og en evalue-
ringsindustri med ganske mange arbejdspladser, hvor projekter udarbejdes hhv. 
godkendes, afrapporteres og evalueres.  Af og til medfører fremgangsmåden bety-
delige konflikter: når f.eks. det gode ministerium i nogle år har støttet Kirkens 
Korshærs Nattjeneste i Århus, og (desværre) ophører med støtten, så er behovet 
for indsatsen godtgjort: mange hjemløse og/eller ensomme besøger nattjenesten. 
Så Herren hjælpe de onde amts-  eller kommunalpolitikere, hvis de afviser at træ-
de til med penge, når den gode minister desværre må ophøre med støtten til det 
gode formål.  Endelig skal nævnes indførelsen af arbejdsevnemetoden ved sags-
behandling af førtidspensionsansøgninger, en lidt mere skematisk udgave af 
systematisk sagsbehandling som i en del år undervistes ved De sociale Højskoler. 
 
 En vis metodeudvikling og forbedring af hjælp til hidtil ringere hjulpne men-
nesker foregår inden for disse pulje- og forsøgsordninger, og en del frivillige 
organisationer deltager i sådant udviklingsarbejde. En del kommunal hittepåsom-
hed udvikles ligeledes med henblik på at få i øvrigt gode idéer lanceret som et 
forsøg, som kan motivere ministeriel støtte, i stedet for blot at lave det som en 
kommunal ordning.  Systemet af puljer og forsøg har medvirket til en vis uover-
skuelighed mht. hjælpemuligheder for det enkelte menneske. 
 
 Sidst men ikke mindst: regeringernes/finansministrenes årlige aftaler med de 
kommunale organisationer om loft (oftest 1%) over væksten i kommunernes sam-
lede udgifter er en kraftig bremse på udvikling/udbygning på de sociale områder. 



 
8.5    Neo-liberalismens fremmarch – socialpolitisk perspektivering. 
 
 1990’ernes danske socialpolitik er præget af modstridende hensyn: befolknin-
gen har krævet institutionsydelser: børneinstitutioner, ældrepleje, 
hospitalsydelser. Og den har krævet mere arbejdsfrihed: efterløn, overgangsydel-
se, pension, ferie.  Politikerne har forsøgt på én gang at imødekomme ønskerne og 
at mindske udgifterne eller dog begrænse deres vækst. Dog: formålet har i hvert 
fald for nogle af politikerne klart sigtet længere end blot til udgiftsbeskæring. Det 
har handlet om at udvikle en mere rå konkurrence mellem de arbejdende. Disse 
forsøg har haft et tydeligt præg af gammelliberalt tanke-gods. Ovenfor (p. 235) 
har jeg bragt citater fra Anders Fogh Rasmussen og Socialkommissionen, som il-
lustrerer det. 
 
 Adam Smith (1776) havde som økonomisk hovedmål at maksimere produkti-
onen gennem effektivisering. Midlet til effektivisering var konkurrence. Og 
konkurrence skulle fremtvinges, for producenterne ville ellers holde priserne oppe 
ved at undlade at konkurrere – det ville jo umiddelbart øge deres egennytte. 
 
 Lige som den Europæiske Union søger at lette producenternes afsætning ved 
at fremme konkurrence, nemlig ved kamp mod såkaldt ’tekniske handelshindrin-
ger’ såsom krav om giftmærkning af malinger og andre kemiske produkter, 
ligeledes søger de danske regeringer at øge konkurrencen på det offentlige områ-
de. Det er f.ex. ved udlicitering af busruter og togdrift og hospitalsrengøring 
o.m.a. På arbejdskraftmarkedet er den Europæiske Union ikke helt konsekvent. 
Men den hævder dog den enkelte arbejders ret til at stå uden for faglig organisati-
on, og til at tilbyde sin arbejdskraft under kollektivt aftalt tarif. 
 
 I denne sammenhæng  må man anskue den Europæiske Unions aktiviteter for 
sikring af vandrende arbejderes rettigheder: de skal stilles lige med arbejdere fra 
det land, hvortil de rejser. Derved lettes konkurrencen.   
 

I samme sammenhæng må diskussionerne om workfare ses: i USA, i Canada, i 
Frankrig, i New Zealand, i England, i Danmark søger regeringerne at gennemføre 
arbejd for understøttelsen programmer. Disse programmer har det tilfælles, at 
man søger at indrette understøttelsessatserne således, at kontanthjælpsmodtageren 
eller den 'aktiverede' dagpengemodtager får mindre udbetalt end hun kunne få ved 
den laveste markedsbestemte lønsats.  I 1998 så vi kontanthjælpen ('beskæftigel-
sestillægget') for danske kontanthjælpsmodtagere sat ned i forbindelse med 
ikrafttræden af LAS. En amerikansk beregning, hentet på Internettet under work-
fare, havde som resultat at anvendelsen af 35.000 workfare-personer i den 
offentlige sektor i New Yourk ville betyde et løntryk på ca. 10% for de lavest or-
dinært lønnede kommunalt ansatte.  
 
 I dansk sammenhæng er løntryk nok ikke den vigtigste virkning af  ’aktivlini-
en’ eller workfare-linien. Det danske arbejdsmarkeds lønstrukturer er antagelig 
mere stive end de amerikanske.  
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 Men hvorfor NEO-LIBERALISME? Hvorfor ikke blot kalde den dominerende 
diskurs for liberalistisk? Af to grunde: der er et element af social-liberalisme (og 
for den sags skyld: konservatisme) i fastholdelsen af visse nogenlunde høje of-
fentligt organiserede midlertidige ydelser. Og: politikken er præget af en egentlig 
ret u-liberal kontrol-orientering, der nærmer sig det paranoide. Det gælder de le-
dige unge. Det gælder de muligvis-ikke-reelt-enlige pensionister. Det gælder de 
stærkt forøgede registersamkøringskontroller.  
 

En noget overset virkning af tvangsaktiveringen især af unge fra 1994 og 
fremefter antagelig er en polarisering i arbejdsmarkedets udkant, med den virk-
ning at de svagere unge optræder længere i de kommunale beskæftigelses-
forvaltninger, fordi de unge, der ellers gerne havde spillet musik i et års tid på 
kontanthjælp, vælger uddannelse plus deltidsjob i stedet for kommunal aktive-
ringsrengøring. Og arbejdsgiverne ansætter ikke flere unge, fordi ressourcestærke 
melder sig på markedet. Reduktionen af udbuddet af 15-24 årige fra 768.842 i 
1990 til 621.120 i 2000 har kun medført en reduktion i unge-ledigheden på 
43.000. Med stort set uændret antal studiepladser m.v. forekommer det ubegribe-
ligt, at der stadig er 12.000 unge ledige. Medmindre altså de 'normale' unges 
arbejdsudbud ved siden af studium er vokset ganske betragteligt. Spørgsmålet for-
tjener en undersøgelse. 
 
 Som tidligere nævnt har der i Folketinget været udbredt enighed om ’aktive-
ringslinien’ i de seneste års arbejdsmarkedsomlægninger. BCVZ har med forskel-
lig stemmehøjde ment, at der ikke blev strammet nok om de ledige og kontant-
hjælpsmodtagerne. Men retningen har de være enige om. Enkelte socialdemo-
krater har sammen med den politiske venstrefløj kritiseret stramningerne af rå-
dighedsvurdering og nedsættelse af ydelser. 
 

I overensstemmelse med aktivlinien planlægger regeringen ændring af  førtids-
pensionslovgivningen – SPL -  mhp. at afskære en del handicappede fra pension – 
disse skal (til gengæld?) tilbydes fleksjob efter Lov om aktiv socialpolitik (LAS). 
Spørgsmålstegnet ved ’til gengæld’ er motiveret med en vis tvivl: den nugældende 
pensionslov tilsigter jo at kompensere for et konstateret erhvervsevnetab. En del han-
dicappede skal i planlagte ordning have afslag på pensionsansøgningen med 
henvisning til, at de får ret til et fleksjobtilskudsbevis. Men de kunne ikke tjene til li-
vets ophold, fordi de selv ikke med tilskuddet kunne sælge deres resterhvervsevne. 
Forholdsvis hurtigt efter ordningens start måtte man derfor vedtage reglerne om le-
dighedsydelse til visiterede fleksjobbere (1999: ledighedsydelse: 82% DP max.). 
 
 Som forudsagt i 6. udgave har folketinget gennemført en reparationslovgiv-
ning vedr. lov om aktiv socialpolitik(LAS): man afhjalp problemerne om 
betalings- og opholdskommuner for personer, der som led i revalidering får op-
hold på institution. 

 
I  2000 fik vi afklaring på spørgsmålet, om Danmark på trods af FN’s flygtninge-

konvention ville fastholde integrationslovens bestemmelse om lavere ydelser til 
flygtninge end til øvrige voksne med ophold i landet. Diskriminationen blev afskaf-
fet. 
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Figur 8.7 Udbredt enighed om løsningerne – en enkelt modstander. 
Hardy Hansen,  Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann Jensen.  Med venlig tilladelse fra Roald Als. 

 
Perspektiver og problemer vedr. EU og socialpolitikken. 
 
 Op til afstemningerne om Den europæiske unionstraktat i 1992 og 1993 har der 
været en del debat om, hvorvidt opbygningen af Den europæiske union ville medfø-
re forringelse af de sociale standarder i Danmark. Unionstilhængerne hævdede, at 
socialpolitikken ville forblive et nationalt anliggende. Nogle af modstanderne hæv-
dede, at unionsmyndighederne vil blande sig direkte. Andre modstandere mente at 
presset for skatteharmonisering kunne medføre et indirekte pres på ydelsesniveauet 
på grund af vanskeligheder ved at opretholde skattefinansieringen, men at sandsyn-
ligheden for direkte indblanding var meget lille. I maj 1994 behandlede Folketinget 
et lovforslag om frihed for pensionskassemedlemmer til at overføre deres tilgodeha-
vende til udenlandsk pensionskasse (og dermed unddrage det dansk beskatning!) - 
som følge af krav fra EU-kommissionen. Så det blev altså til direkte indblanding, 
mindre end et år efter JA-afstemningen.  

Dansk 
selvbestem-
melse 
vedr. social-
politik? 

 

 
 Kommissionen for de europæiske fællesskaber udgav nov. 1993 en "Grønbog" 
eller debatoplæg om "Europæisk socialpolitik - unionens valgmuligheder". Heraf 
fremgår, at i hvert fald kommissionen ikke er i tvivl om, at Unionens organer har en 
rolle at spille på de social- og arbejdsmarkedspolitiske områder. I forlængelse af-
Grønbog vedtoges en Hvidbog, i hvilken kommissionen direkte formulerer en 
Europæisk 
socialpolitik –
Unionens 
valg- 
muligheder 
europæisk socialpolitik53

                                                           
53  Se Peter Abrahamson: ”Socialpolitik i EU – konvergens eller divergens?” i Jørgen Elm Larsen 

& Iver Hornemann Møller (red.) ”Socialpolitik” 1998 
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 Og Det europæiske ministerråd (topmøde) har på novembermødet i 1997 vedta-
get en europæisk job-handlingsplan,  indeholdende hensigtserklæringer om at 
- unge skal have job- eller uddannelsestilbud inden for 6 måneder, og langtidsle-

dige skal have det samme inden for 12 måneder, 
- 20% af alle ledige skal have tilbud om jobtræning, 
- samtlige EU-lande skal udarbejde handlingsplaner for beskæftigelsen, som 

fremlægges ved EU-topmødet i Cardiff i juni 1998.  EU-landene har 5 år til op-
fyldelse af disse mål 

 

Europæisk 
job- 
handlingsplan
 

 

Fig. 8.8   Sammenligning mellem den danske model og obligatoriske forsikringsordninger 

 Den danske model *) Forsikringsordninger 

Hvem er omfattet 
 

Alle med bopæl i Danmark. Rettighe-
derne opnås ved at bo i nogle år i 
landet. 

De forsikrede, som opnår ret gennem be-
skæftigelse på arbejdsmarkedet. 
 

Hvem falder udenfor 
 

Kun folk, som opholder sig midlerti-
digt i landet.  
 

Alle, som ikke er beskæftigede - f.ex. hus-
mødre, kronisk syge, langvarigt arbejdsløse, 
folk, som var gamle ved ordningens opret-
telse. For disse må man lave særlige, skatte-
finansierede ordninger med 
behovsvurdering. 
 

Administrative fordele 
 

Enhedsfinansiering. Intet rettigheds-
regnskab for den enkelte. 
 

Systemets forpligtelser er klare og rets-
bestemte. 

Produktionsmæssige fordele Sammenhæng mulig på tværs af sekto-
rerne. 
 

 

Økonomiske fordele Omprioritering mellem sektorer mulig. 
Finanspolitik over skat mulig. 
 

Klare bånd mellem betaling og rettigheder. 
 

Ulemper Ingen bånd mellem betaling og rettig-
heder. 

Store administrationsomkostninger. Opsplit-
tet system. 

Efter Bent Rold Andersen: "Velfærdsstaten i Danmark og Europa", 1991 
*)  som den kan siges at have set ud, før arbejdsmarkedspensionsordningerne blev udbredt til næsten hele det organiserede 
arbejdsmarked - og før flere forsikringslignende elementer indførtes, såsom supplerende dagpengeforsikring og fradragsbe-
rettigede sygdomsbehandlingsforsikringer. 

 
 I bogen "Velfærdsstaten i Danmark og Europa" (1991) sammenstiller Bent Rold 
Andersen "Den danske model" og de i resten af Den Europæiske Union mere frem-
herskende forsikringsordninger (se ovenfor). Som tidligere nævnt er der i Danmark 
sket en vækst i antallet og omfanget af især pensionsforsikringsordninger, bl.a. un-
derstøttet af nogle politikeres ønske om at lette de offentlige kasser for over-
førselsudgifter (og evt. serviceudgifter). En mulig teknik i så henseende kan være at 
overdrage/pålægge pensionskasserne dele af udgifterne (brugerbetaling) til ældre-
service. I første omgang har arbejdsmarkedsfonds ikke fået tillagt sådanne opgaver. I 
1998 kom det danske system til yderligere at ligne  det forsikringsbaserede, nemlig 
da efterlønsbidraget blev omdannet til et personbundet formuegode, der kan flyttes til 
anden pensionsopsparing. 
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 Også på anden vis opleves et pres for harmonisering: én eller flere sydjyske 
kommuner har sydfra tilflyttende indbyggere, der arbejder (og betaler skat) i Sydsle-
svig, men på grund af aftaler mhp. at undgå dobbeltbeskatning ikke i 
bopælskommunen, og som får gamle forældre på varigt ophold i hjemmet, og siden 
også på plejehjemsophold, der jo betales over kommuneskatten i Danmark. En mulig 
udvej vil være at lovgive om plejehjemsbetaling via pensionskasserne - hvilket igen 
vil være en bét for de lavest lønnedes pensionskasser. Men det skal bemærkes, at 
presset for harmonisering her antagelig ikke vil komme fra unionshovedstaden. 
 
 Mere herom i næste udgave af "DANSK SOCIALPOLITIK 1708 - " 
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