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9.1   Befolknings-, uddannelses-, erhvervs- og organisationsud-
vikling. 

Folketallet fortsætter væksten fra 1990’erne. Befolkningsfremskrivning 2008 
forventer på sigt at fertiliteten vokser til 1,90 barn pr. kvinde pr. livsforløb, et ni-
veau der forventes nået i år 2030.  Med andre ord: til den tid regner statistikerne 
med, at der er indtruffet en stabilitet vedr. kvinders erhvervsdeltagelse og fød-
selsmønster. Og den forventes ens for kvinder af dansk og udenlands oprindelse. 
 
 Som tab. 9.1 viser, er udvandring og indvandring ret stabile, overskud ml. 
5.000 og 12.000. Dog: I 2007 og 2008 vokser indvandringen meget, ant. pga. 
EU’s Øst-udvidelse. Fødselsoverskud 7-9000. Befolkningsfremskrivningen for-
venter fortsat indvandringsoverskud. Det kan en økonomisk krise fra 2009 meget 
vel tænkes at ændre 
 

Tab. 9.1   Befolkningsudvikling 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fødte 66174 66220 67084 65458 64149 64682 64609 64282 64984 64082
Døde 58453 59179 57986 58338 58610 57574 55806 55962 55477 55604
heraf døde u. 1 år 309 282 358 320 284 286 283 ..  
Fødselsoverskud 7721 7041 9098 7120 5539 7108 8803 9320 9507 8478
Nettoindvandring 11032 8896 9498 12004 9297 6288 4843 6589 9964 23090
Tilflyttet fra udland 51372 50236 52915 55984 52778 49754 49860 52458 56750 64656
Fraflyttet til udland 40340 41340 43417 43980 43481 43466 45017 45869 46786 41566
Befolkningstilvækst 18753 15937 18596 19124 14836 13396 13646 15909 19471 31568
Vielser 34733 35439 38388 36567 37210 35041 37711 35636  
Skilsmisser 13141 13537 14381 14597 15304 15763 15774 15022  
Folketal 1. januar 5294860 5313577 5330020 5349212 5368354 5383507 5397640 5411405 5427459 5447084 5475791

Kilde: Statistisk Tiårsoversigt 2008, Danmarks Statistik: Statistikbanken. VJ bemærkning: EU østudvidelserne i 2004 
og 2007 betyder antagelig, at vandringstallene er undervurderede. 

  
 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 begyndelsen af 2000 tallet blev sådanne problemer 
søgt håndteret ved nedlæggelse af flere skoler og sygehuse. 
 

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

                                                           
1  Dette kapitel er organiseret mhp. årlig revision. Kapitlet kan frit downloades fra www.dsh-

aa.dk og kan læses som supplement til 2002 udgaven. Tabellerne dækker seneste ti års periode 
og vil årligt blive ajourført, lige som teksten vil blive ajourført. Der kan forekomme passager, 
der overlapper teksten i det foregående kapitel.   

9  2000-   NEOLIBERALISMENS KONSOLIDERING - MARKED-GØRELSE 277

Stigende 
fertilitet 
 
 
 
Netto- 
indvandring 
aftager og 
stiger 

Prognose- 
problemet 



 
Tab. 9.2    Befolkningsudvikling 2000-2005 & fremskrivning 2000-2010-2050   (2000=100) 

 2000 2008 2010 2020 2025 2050 2000 2008 2010 2020 2025 2050
Bef. I alt 5330020 5475791 5509972 5655498 5728434 5818968 100 103 103 106 107 109
0-4 år 340593 325606 322569 311935 327829 319960 100 96 95 92 96 94
5-14 år 640555 684311 673438 633208 622702 645221 100 107 105 99 98 101
15-24 år 621120 638060 669418 692315 673455 686565 100 103 108 111 108 111
25-64 år 2937350 2974773 2940722 2860103 2846434 2696256 100 101 100 97 97 92
65-79 år 581565 628001 674865 874341 900182 857682 100 108 116 150 155 147
80- år 208837 224309 228960 283590 357832 613284 100 107 110 136 171 294
15-64 år 3558470 3612833 3610140 3552418 3519889 3382821 100 102 102 100 99 95
Kilde: Statistisk Tiårs Oversigt 2008, DS Befolkningsfremskrivning 2008  

 
Da frygten for den svindende erhvervsaktive aldersgruppe blev elimineret med 

befolkningfremskrivninger sidst i 1990’erne (tab. 8.2, 9.2) fik fremtidens 'ældre-
byrde' eller 'pensionsbomben' en del plads i debatten, i form af 2002 prognosen 
om et voksende antal >80 årige i 2030 og flere senere2. 2008 fremskrivningen 
forudser middellevetid i 2050 på 83,3 for mænd og 86,2 for kvinder. Midt-
90'ernes ikke forudsete høje fødselstal betød til gengæld voksende pres, først på 
daginstitutionsområdet, siden på folkeskoleområdet, som blot få år tidligere skulle 
'neddrosles' på grund af udsigt til faldende børnetal. Det er nok forudsigeligt, at 
nogen henimod 2010 og 2020 vil foruroliges over mangel på uddannelsespladser 
og stigende tal for ungdomsledighed, når antallet af 15-24 årige vokser (tab. 9.2). 
 

Tab. 9.3  Befolkning, arbejdsstyrke, ledighed og beskæftigelse 1997-2007 
1000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Befolkning  5294,9 5313,6 5330,0 5349,2 5368,4 5383,5 5397,6 5411,4 5427,5 5447,1 5475,8
U.f.A-styrke  2426,6 2433,9 2453,0 2457,8 2475,5 2522,9 2542,5 2566,4  2565,1 2545,2 ..
Arbejdsstyrke 2868,3 2879,7 2877,0 2891,4 2892,8 2860,6 2854,1 2845,0  2862,4 2901,9 ..
Arbejdsløse* 169,0 132,2 117,8 118,5 110,5 119,3 147,7 134,6 107,7 80,3 ..
Beskæftigede  2699,3 2747,5 2759,3 2772,9 2782,3 2741,4 2706,4   2710,5 2754,6 2821,6 ..
 heraf deltid  378,8 385,0 385,7 383,4 382,8 378,3 370.0     369,7 384,5 395,6 ..
  heraf mænd 158,3 163,2 165,7 165,5 166,6 168,9 166,3     167,0 179,6 185,1 ..
  heraf kvinder 220,5 221,8 220,0 218,0 216,2 209,3 203,7     202,7 205,0 210,6 ..
Lønmodtagere 2470,1 2519,4 2533,1 2549,6 2561,3 2532,5 2507,9 2514,0 2559,1 2626,4 ..
do. 1/1 tid ATP  2180,7 2203,0 2212,5 2205,3 2178,7 2180,4 2199,6 2245,4 2304,8
Kilder: DS: Statistisk tiårsoversigt 2008p. 41-42 Befolkningstal  1. januar, beskæftigelsestal forudgående november. 

*   Arbejdsløse opgjort som personer, fuldt ledige i sidste uge af november. Heri ikke medregnet aktiverede eller kontant-
hjælpsmodtagere matchgruppe 4 og 5 eller orlov fra ledighed. Aktiverede, se tab. 9.9 p 301. SE 2008:17 ATP-besk.ind.  

 
 Når fødslen er overstået, skolegangen ligeså, vælger individet uddannelse,  
job, ansættelsesforhold, evt. jobskifte, og erhvervsophør.3  Disse valg træffes in-
den  for rammer, som de vælgende oplever, at uddannelsesmuligheder, virksom-
heders arbejdskraftefterspørgsel, og forsørgelsesmuligheder i alderdommen sæt-
ter. For den enkeltes valg af uddannelse og karriere har de enkelte erhvervs 
beskæftigelses- og især ledighedstal inden for teenage-årene nok en del betydning. 
Statistik, som belyser valgmulighederne og de unges valg, er en mangelvare. 
 

Folketallet vokser fra 2000 til 2008 med 146.000, arbejdsstyrken mindsker og 
vokser igen, til 2,9 mio. Øst-indvandring er antagelig væsentligste forklaring. 

                                                           
2  Velfærdskommissionen, første rapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv maj 2004  
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3   se kap. 2. 



 
 Befolkningsvæksten på 117.100 fra 2000 til 2007 er fordelt med 92.000 flere 
uden for og 24.000 flere i arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken har været mindre i 2004, 
antagelig fordi aktiverede ikke medregnes i den, selvom de ”står til rådighed”. 
Tab. 9.2 viser, at antallet af 65+ årige er vokset med 61.900 og 0-15 årige med 
28.800. Tilgangen til efterløn stiger fra niveau 30.000 til niveau 39.000 i 2003 om 
året. Heraf kommer ca. 1/3 fra arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge (tab. 
9.9, s. 301). Den fortsatte tilbøjelighed til tidligere tilbagetrækning kan stadig dels 
tolkes som de arbejdendes reaktion på 'effektivisering' og tempoopskruning på ar-
bejdspladserne, dels som en reaktion på høj ledighed. Alligevel ligger erhvervs-
deltagelsen for 60-64 årige stadig højere end i de fleste europæiske lande. 
 
 Beskæftigelsen fortsætter væksten fra 1990'erne til et toppunkt på 2,8 mill i 
2002, falder så med 76.000 til 2004, og stiger igen frem til 2008  (tab. 9.3). Antal-
let af registrerede ledige ændres ikke tilsvarende, men 'uden for arbejdsstyrken' 
vokser. Måler man beskæftigelsen på det beregnede tal for helårslønarbejdere 
(ATP-statistikken), er billedet lidt anderledes: her beskæftigelsen ret stabil, om-
kring 2,2 mill. plus/minus 20.000 indtil den fra 2006 stiger til 2,3 mio. Industrien 
udviser fald på o. 40.000, fra 460.000 til 420.000 (tab. 9.5), og landbrug fortsætter 
nedgangen med 5.000 (fra 99.000 til 94.000). Antal deltidsbeskæftigede kvinder 
falder til frem til 2005, stiger derefter. Antallet er konstant for mændene indtil 
stigning 2006-07. Fra 2000 til 2007 mindskes antal selvstændige fra 212.063 til 
188.043 og antal medhjælpende ægtefæller fra 14.096 til 7.207.  Alt i alt:  mere 
fuldtid, mere lønarbejde. Og færre deltidsarbejdende og medhjælpende og selv-
stændige. I beskæftigelsestallet indgår i 2007 ca. 43.900 på fleksjob-vilkår, en 
tilvækst på 35.300 siden 2000, hvoraf en del realiter er halvtidsbeskæftiget.. 
 

Antallet af pladser i Erhvervsuddannelsessystemet, som blev udbygget i 
1990'erne, er nogenlunde fastholdt  2000-2008, med et forholdsvis stort antal af 
'de billige'. Erhvervsskolerne i 2004 blevet udsat for beskæringer på 'skoleprak-
tikområdet'. Erhvervsskolerne har jo været tiltænkt 'de mindre boglige' elever. 
Eftersom skolepraktik skulle afbøde manglen på praktikpladser, vil det uundgåe-
ligt medføre flere dropouts og flere, der undlader at søge ind på de tekniske 
skoler. Denne udvikling vil ramme de mindst læsevante, herunder ikke mindst 
ramme 2. og 3. generations indvandrere. 
 

Udviklingen i erhvervsstrukturen præges fortsat af, at flere håndværksuddan-
nede går i industri og/eller service som funktionærer (evt. specialarbejdere), og 
udviser mindre mobilitet end de (tilsvarende) gjorde i 1960'erne og 1970'erne. 
Denne udvikling beklages af og til af virksomhedsejere, der taler om 'manglende 
fleksibilitet' i arbejdsstyrken. Den store mobilitet især blandt yngre arbejdere er 
dog fortsat en realitet (se p. 226).  
 
 Organisationsstrukturen på arbejdsmarkedet præges af fortsat koncentration, 
hvor flere fagforbund sluttes sammen med de største: sømænd, murere, snedkere 
og tømrere med  SiD. Det vil sige: det store forbund for 'ufaglærte' får betydelig 
tilgang af faglærte. Fra 2005 er SiD fusioneret med KAD, i Fælles Fagligt For-
bund (3F). Fagforeningerne har oplevet faldende tilgang især af unge, og der kan 
registreres stigende tilgang til lavpris-A-kasser som Kristelig A-kasse.  
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 En udvikling, som vi kun har set begyndelsen af, er etablering af stadig flere 
énmandsfirmaer: 'arme-og-ben firmaer', ikke mindst i bygge- og anlægsbranchen. 
De pågældende har i realiteten løn-ansættelse men står i formaliteten som under-
leverandører til entreprenøren. Det kan være som fast tilkaldevikar hos vognmand 
eller entreprenør eller rengøringsfirma, til spidsbelastnings- eller overarbejdssitua-
tioner. De lever på et ofte stærkt konkurrencepræget marked, og eftersom 
sygedagpengeforsikring og pensionsopsparing er deres eget anliggende, vil vækst 
på dette område medføre risiko for dannelse af et nyt proletariat4. Jeg er ikke be-
kendt med forskningsmæssig belysning af fænomenet. 
 
 Polen, Estland, Letland, Litauen blev tilsluttet EU pr. 1. maj 2004. Rumænien 
og Bulgarien pr. 1.1.2007. Det har medført en kraftig (løn-)konkurrenceudsættelse 
fra 'de nye EU-lande' på visse dele af arbejdsmarkedet, især landbrug, skovbrug, 
gartneri, byggesektoren. Desuden ansættes mange østeuropæiske ”praktikanter” i 
landbruget. Også transportbranchen og prostitutionsbranchen har en del indvan-
dret arbejdskraft. En del danske og udenlandske virksomheder lader arbejde 
udføre af  østeuropæiske arbejdere på 'udstationering', det vil sige på løn- og ar-
bejdsvilkår som i de pågældendes hjemlande5. Mange østarbejder-firmaer krak-
ker, i restance for skat, moms og pensionsbidrag. En del virksomheder har med-
delt at man flytter produktionen til EU land med lavere lønninger6.  
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 Sådanne udviklinger kan ret hurtigt føre til voldsomme ændringer i overens-
komstsystemerne i Danmark (Den danske arbejdsmarkedsmodel). Fagbevægelsen, 
især 3F, kæmper ”op ad bakke” for at udenlandske arbejdere skal få løn-, arbejds- 
og pensionsvilkår som indenlandske.  
 
 En virkning af disse udviklinger er, at statistikken bliver mindre retvisende. 
Hvis en voksende mængde arbejde bliver udført af formelt "selvstændige" arbej-
dere, udstationerede eller blot sort indvandrede arbejdere, vil det ikke blive 
registreret i ATP statistik, ejheller i arbejdsstyrketællingerne, som jo er stikprøver, 
der tages ud af den folkeregistrerede befolkning. Også moms- og skatteregistre-
ring kan være mangelfuld, forsætligt eller uagtsomt. Fagligt Fælles Forbunds (3F) 
Fagbladet har regelmæssige reportager om fagbevægelsens jagt på uregistrerede 
arbejdspladser, og om politi's og arbejdstilsyns mangel på jagt på samme.  
 
 Strukturreformen – den største omorganisering af den offentlige sektor i Dan-
mark nogensinde – blev gennemført pr.1.1.2007. 271 kommuner blev lagt 
sammen til 98, amtskommuner og statsamter blev nedlagt, og der blev oprettet 5 
regioner og 5 regionale statsforvaltninger. Reformen blev forberedt i hastigt tem-
po og gennemført i meget hastigt tempo. Se kap. 9.4.0 
 

                                                           
4  "Byggebranchen truet af arme- og ben firmaer" Fagbladet marts 2004 nr. 6    
5   EU's udstationeringsdirektiv.  
6   F.eks. Tulip, Ringsted. Radioavisen 2004.12.16  
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9.2 Produktionsudvikling 2000-2008: Svag, siden stigende vækst.  
Beskæftigelse: faldende, siden stigende i den private sektor. I 
den offentlige sektor konstant.  

 
En sammenligning af produktionsudviklingen og den økonomiske politik i 

Danmark i 1990’erne og 2000 årene 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 8.3, 8.4, 8.5. 8.7 og 8.8, samt 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 og 9.8.   
 

Tab. 9.4         1998-2008. PRODUKTIONS-, BESKÆFTIGELSES- og LEDIGHEDSTAL.      
                       VÆKSTTAL:  PRODUKTION, BESKÆFTIGELSE. 
                       LEDIGHEDSTAL i % AF ARBEJDSSTYRKEN 
BVT 2000 priser 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2008*
BVT mia. kr  1034,4 1064,2 1110,9 1119,1 1122,7 1126,8 1144,1 1163,6 1208,5 1232,5      .
Heraf privat 796,9 824,9 866,3 872,1 871,9 876,2 893,3 912,9 955,2   980,2    ..
  Heraf fremst. 172,2 173,6 179,8 179,9 174,7 169,9 172,6 167,2 176,3 183,8   …
Heraf Off.tj 237,5 239,3 244,6 247,0 250,8 250,6 250,8 250,7 253,3 252,3    ..

      
Beskæftigelse i alt     
1000.er ** 2722,9 2745,6 2759,9 2785,1 2786,4 2755,6 2738,7 2762,4 2807,4 2857,9     ..
Heraf Privat 1889,6 1909,6 1924,8 1944,7 1937,2 1913,7 1898,1 1919,0 1964,4 2013,7     ..
 Heraf fremst.+ 466,5 456,3 448,9 448,0 436,4 417,0 398,9 388,8 388,1 390,0    ..
Heraf Off.tj. 833,3 836,0 835,1 840,4 849,2 841,9 840,6 843,4 843,0 844,2    ..

      
Arbejdsstyr-
ke** 

2868,3 2879,7 2877,0 2891,4 2892,8 2860,6 2854,1 2845,0 2862,4 2901,9
    ..

Ledighed *** 182,7 158,2 150,5 145,1 144,7 170,6 176,4 157,4 124,4 94,0.    ..
      

Vækst i forhold til året før 
 

   

BVT 1,9 2,9 4,4 0,7 0,3 0,4 1,5 1,7 3,9 2,0  ..
Privat 1,6 3,5 5,0 0,7 -0,0 0,5 2,0 2,2 4,6 2,6  ..
 fremst. 0,8 0,8 3,6 0,1 -2,9 -2,7 1,6 -3,1 5,4 4,3   ..
Off.sektor 2,7 0,8 2,2 1,0 1,5 0,0 0,1 0,0 1.0   -0,4   ..

      
Besk.   I alt 1,4 0,8 0,5 0,9 0,1 -1,0 -0,6 0,9 1,6 1,8   ..
Privat sektor 1,4 1,1 0,8 1,0 -0,4 -1,2 -0,8 1,1 2,4 2,5  ..
 fremst. -0,6 -2,2 -1,6 -0,2 -2,6 -4,4 -4,3 -2,5 -0,2 0,5   ..
Off. Sektor 1,5 0,3 -0,1 0,6 1,0 -0,9 -0,1 0,3 -0,0 0,1   ..

      
Arbejdsstyrke 0,2 0,4 -0,1 0,5 0,0 -1,1 -0,2 -0,3 0,6 1,4   ..
Ledig %Astyrke 6,6 5,7 5,4 5,2 5,2 6,2 6,4 5,7 4,5 3,4   ..
Kilde: Statistisk tiårsoversigt 2008 p. 119 og 124.   BVT bruges tilsvarende BFI i tidl. tab.  DS omregning til 2000 prisni-
veau har medført væksttal, som er marginalt forskellige fra dem i tab. 9.4 i tidligere udgaver.  
*) 2005, 2006,  og 2007 er foreløbige tal . 
**) Arbejdsstyrke- og beskæftigelsestal fra november-tælling året før. Pga. ændret arbejdstidsregnskab og indregning af 
personer på orlov som beskæftigede er beskæftigelsestal fra og med 1994 ikke fuldt sammenlignelige med tallene i tab. 8.4 
i tidl. udgaver af bogen. Personer på orlov udgjorde i 1997 44.000 pers., faldende til ca. 3000 i 2004 (tab. 9.9).     
***) Ledighedstal er beregnet helårsledighed, u. aktiverede. Nyt fra Danmarks Statistik     
+) Fremstillingserhverv = industri    
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Produktionen målt som BVT i faste priser viser stagnation fra 2000 til 2002, si-

den let tiltagende vækst op til 1,7% i 2005, stærkt stigende i 2007, skarpt faldende i 
slutningen af 2008. (ses endnu ikke af tabellen)  
 

I den private sektor aftager væksten i produktionen 2000-2002, fra 4,4% til 0%, 
hvorefter vi ser tiltagende vækst fra 2004. Beskæftigelsen stiger til 2001, falder, og 
stiger igen 2005-2008. Niveauet, ca. 2,8 mio, er dog stadig højere end 1990'erne7. 
Antallet af ansatte i fremstillingserhverv (industri) fortsætter 1990'ernes næsten 
ubrudte fald fra 456.000 i 1999 til 389.000 i 2007.  Beskæftigelsen i byggeriet falder 
fra 2000, stiger så igen til et højdepunkt i 2007.8 I 2007 registreres 'historisk lav le-
dighed' (o. 94.000 plus 33.000 aktiverede), især på grund af mer-efterspørgsel i 2005-
2008. Iflg. ATP statistikken (tab. 9.3) vokser antal beskæftigede lønmodtagere med 
28.000 fra 2000 til 2002, incl. fleksjobansatte, falder så og stiger fra 2004 med 
119.000 til 2007. 

 
Den økonomiske vækst topper i 2000, beskæftigelsen lidt senere – men konjunk-

turen vender. Pinsepakken i 1998 har antagelig bevirket en opbremsning som var 
tilsigtet. 2005-2008 øges vækst og beskæftigelse, og ledighed falder, især drevet af 
lånefinansieret efterspørgsel. I anden halvdel af 2008 slår international og inden-
landsk finanskrise igennem som voksende ledighed og faldende ejendomspriser.  
 

I den offentlige sektor ses næsten konstant produktion (BVT) og beskæftigelse 
2000-2008. Der er samme forbehold for opgørelsen af produktionen som nævnt un-
der 8.3 - i hvert fald er i budgetsystemet indregnet ca. 2% 'produktivitetsstigning' i 
hele den offentlige sektor. Det vil sige: de ansatte antages at producere 2% mere ved 
samme lønindtægt. Altså: flere velfærdsydelser men ikke større velstand! Antal 
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begynder 

BVT vækst: 
Lav – stigende 
- aftagende 
Næsten kon-
stant offentlig 
produktion og 
beskæftigelse 
2000-2008 
fleksjobansatte vokser med 38.000 (tab. 9.9), hvoraf mindst halvdelen i den offentli-
ge sektor. De er indregnet i det almindelige beskæftigelsestal. 

 

Tab. 9.5  DEN ØKONOMISKE POLITIKS HOVEDMÅL, indikatorer. 1998-2008 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
BNP vækst 2000 priser 2,2 2,6 3,5 0,7 0,5 0,4 2,3 2,5 3,9 1,8 . 
Forbrugerprisstigning 1,8 1,9 1,4 3,6 4,3 4,4 3,5 2,9 2,9 3,4   . 
Ledighed % a-styrke 6,6 5,7 5,4 5,2 5,2 6,2 6,4 5,7 4,5 3,4 . 
  ledighed incl. akt. 8,3 8,7 8,2 7,9 8,0 6,6 8,8 7,9 6,4 4,3 . 
Bet.bal. overskud  -0,9 1,8 1,5 3,1 2,0 3,3 2,5 2,0 3,3 2,5 . 
Timelønindeks stign. % 4,1 5,0 3,5 3,6 4,3 4,4 3,5 2,9 2,9 3,4 .  

Kilder:  DS: Statistisk tiårsoversigt 2008 p.105, 145   Nyt fra Danmarks Statistik. BNP vækst: 2000 priser 
** Indeks for gennemsnitlig timefortjeneste for industriarbejder.   2005-2007  foreløbige tal 

 
 

Tab. 9.6  DEN PRIVATE SEKTOR. Funktionel indkomstfordeling 1998-2008 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Løn % af BFI 63,5 62,3 59,2 61,8 62,4 62,2 61,1 60,8 60,8 62,1 …. 
profit Br. % 36,5 37,7 40,8 38,2  37,6 37,8 38,9 39,2 39,2 37,9 …. 

Egen beregning pga. Statistisk 10-års oversigt  2008p. 111     2005-2007  foreløbige tal 
 

                                                           
7 Tab. 9.4. 
8 Statistisk tiårsoversigt 2008 pp 124 NB opgørelsen ændret af DS.  
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Perioden udviser fortsat overskud på handelsbalancen og på betalingsbalancen.  
 Som nævnt i kap. 8.2 blev mantraet konkurrenceevne gennem effektivisering ved 
hjælp af økonomiske incitamenter9 sat igennem i den offentlige sektor under navnet 
ny løn, ikke mindst under finansminister Lykketoft. Denne  fleksibilitet via individua-
lisering af løndannelsen er blevet udsat for stadig voldsommere kritik igennem 2000-
2004 årene, især med henvisning til at puljen til ny løn på de enkelte arbejdspladser 
har tendens til at være brugt, når de højst lønnede har forhandlet løn, både i statslige 
og amtslige og kommunale arbejdspladser - altså som et værktøj til øget lønspred-
ning. I forbindelse med kommunalreform pr. 1.1.2007 har denne diskussion fået en 
helt ny dimension: Mens finansministeren i 2004 har meldt løngaranti, altså: ingen 
lønnedgang, til de offentligt ansatte i forbindelse med planerne om en kommunalre-
form, ja så har Kommunernes Landsforening opsagt alle individuelle tillæg pr. marts 
2005. Løngarantien er altså en garanti mod lønnedgang efter en af KL gennemtrum-
fet lønnedgang. I modsat retning trækker knaphed på visse typer arbejdskraft, som 
lærere og sygeplejersker (som følge af Haarders1980'er beskæring af pgld. uddannel-
ser), en knaphed som i begyndelse af 2006 fører til rekrutteringsløn i udkantsområder 
og i 2008 til voldsom arbejdskonflikt og tvangsfastsættelse af løn. 
 

Doktrinen om, at 'løntilbageholdenhed' vil sikre konkurrenceevnen og dermed 
eksporteventyret og dermed beskæftigelsen, fik en ekstra understregning i december 
2004: kødkoncernen Tulip stillede medarbejderne på produktionslinien ved pølsefa-
brikken i Ringsted over for valget: gå 15% ned i løn - eller vi flytter produktionen til 
udlandet. NB kravet blev stillet midt i overenskomstperioden, på normalløn-området!  
Efter forhandling og slagteristrejke blev lønnedgangsaftalen forkastet af arbejderne. 
Hvorefter Tulip meldte ud, at pølsefabrikken i Ringsted blev lukket senest maj 2005.  
  

Tab. 9.7      FORSYNINGSBALANCEN. 1998-2008. Udvalgte komponenter og væksttal. Pri-
vate erhvervs faste investeringer som % af BNP. 

Mia kr 2000 niveau 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
BNP  * 1218,7 1249,9 1294,0 1303,1 1309,2 1314,2 1344,4 1377,4 1432,2 1456,9       . 
Import 448,2 463,9 524,3 534,2 574,2 564,9 608,3 677,0 772,4 815,6 .  
Eksport 478,9 534,4 602.4 621,2 647,0 640,8 658,6 713,0 776,8 805,7     . 
Off. forbrugsudg. 310,5 317,8 325,1 332,2 339,1 341,5 347,7 350,8 357,9 363,9     . 
Off. investering ** 20,4 20,7 21,6 24,6 23,0 20,8 24,9 24,4 27,6 26,8    . 
Privat forbrugsudgift 617,8 615,4 616,7 617,2 626,7 632,9 662,8 697,2 723,8 741,6 . 
Boliginvestering 53,1 55,4 61,1 55,4 55,9 62,5 69,9 83,0 93,1 97,4 . 
Fast priv.erhv.inv.***  171,4 168,8 180,2 179,3 180,7 175,8 174,5 178,5 205,1 221,7     . 
  do % BNP 14,1 13,5 13,9 13,8 13,8 13,4 13,0 13,0 14,3 15,2    . 
Vækst i forhold til året før           
BNP 2,2 2,6 3,5 0,7 0,5 0,4 2,3 2,5 3,9 1,8   . 
Import 8,5 3,5 13,0 1,9 7,5 -1,6 7,7 11,3 14,1 5,6    . 
Eksport 4,1 11,6 12,7 3,1 4,2 -1,0 2,8 8,3 8,9 3,7   . 
Off. Forbrug 3,5 2,4 2,3 2,2 2,1 0,7 1,8 0,9 2,0 1,7   . 
Off. Investering -1,4 1,5 4,3 13,9 -6,5 -9,6 19,7 -2,0 13,1 -2,9    . 
Privatforbrug 2,3 -0,4 0,2 0,1 1,5 1,0 4,7 5,2 3,8 2,5   . 
Boliginvestering 1,9 4,3 10,3 -9,3 0,9 11,8 11,8 18,7 12,2 4,6   . 
Faste private erhverv 11,7 -1,5 6,8 -0,5 0,8 -2,7 -0,7 2,3 14,9 8,1   . 

Kilde: Statistisk 10-års oversigt 2008 pp. 105,110, 129 
*  varer og tjenester 
**  "offentlige finanser": ny-investeringer.   
***  Beregnet som faste bruttoinvesteringer minus off. nyinvesteringer minus boligbyggeri. 

                                                           
9  Ved 'incitament' forstås også i socialpolitikken: ydelser, der er så lave, at klienten antages at 

være meget sulten efter job - herom mere i kap. 9.4  
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'ny løn'   
som 'middel til 
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-  
og som værktøj 
til at reducere 
omkostning 
ved  
kommunal-
reform 

Konkurrence- 
evne som 
mantra. 
 



I den private sektor ser vi fortsatte fusioner mellem produktions-, transport- og 
detailhandelselskaber, med 'effektivisering' og fyringer som konsekvens. Det samme 
ses i de tidligere koncessionerede selskaber: telefon, el, rutebil- og togdrift. Se nf. 

 
I den offentlige sektor fortsættes den udvikling, som påbegyndtes i 19980'erne, 

hvor offentlige funktioner skulle drives 'i de private firmaers billede’, og som blev 
videreført igennem 1990'erne med omdannelse af postvæsen til aktieselskab og DSB 
til forskelige selskaber for bus- og tog- og fragt- og færgedrift, og de koncessionerede 
teleselskaber til et enkelt aktieselskab, også efter 2000. EU-krav om 'liberalisering' 
og 'konkurrenceudsættelse' fulgtes af fusionering af forbrugerejede og kommunale 
energiforsyninger, med en del fyringer af linie-personale som konsekvens. Når jeg 
bruger gåseøjne om liberalisering og konkurrence, skyldes det, at selskabsdannelse 
og såkaldt liberalisering er blevet fulgt af fusioner og monopoldannelser, og at den 
offentlige regulering af omdannelserne tilsyneladende ikke vægter konkurrence.  

 
Både i den private og i den offentlige sektor ses koncentration i større enheder, i 

den offentlige sektor især efter strukturreformen pr. 2007.01.01. Landbrug og private 
transportfirmaer fusioneres, havne sam-drives. Uddannelsesinstitutioner sammen-
lægges ”frivilligt” til store enheder med flere mellem-ledelseslag, efter pres fra 
ministeren, med nedlæggelse af udkantsseminarier til følge og med år for år lavere 
”taxameterbevillinger”. Hospitaler sammenlægges og decentrale akkutfunktioner 
planlægges nedlagt efter minister-påtryk, til dels også på baggrund af lægemangel og 
rekrutteringsvanskeligheder.  
 

Som ovenfor nævnt skete beskæftigelsesvæksten i den private sektor i 1990'erne i 
servicesektoren. Det skyldtes bl.a. en bevidst politisk indsats, i form af hjemmeser-
vice-støtteordningen. Med andre ord: at beskæftigelsesfremmepolitikken satsede på 
serviceerhvervene.10 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'. 11 Man kan for så vidt 

 

Privat sektor: 
fusioner,  
fyringer 

Offentlig  
sektor: fortsat 
selskabs-  
dannelse, 
fusionering,  
og fyringer 
1990'ernes 
opsving i 
den private 
servicesektor
klinger ud  
efter 2001 
sige, at Industrirådet fik sin vilje: ordningen med tilskud til hjemmeservice blev kraf-

tigt beskåret af Anders Fogh Rasmussen regeringen (2002). Om det har sænket 
danskernes hygiejneniveau - eller konverteret hvid rengøring til sort - vides ikke. 
 
 Statsgældsproblemet blev i perioden mindre upåagtet end tidligere (se kap. 8.3). 
Hen mod 2000 blev fremtidig statslig renteudgift et politisk varmt tema, bl.a. i for-
bindelse med diskussioner om fremtidige statslige udgifter til ældreforsørgelse. 
Ræsonnement: statslige renteudgifter ville vanskeliggøre at afholde (ønskelige) stats 
udgifter til folkepension og pleje og omsorg. På initiativ fra økonominister Marianne 
Jelved i SR-regeringen opstilledes først en plan Danmark 2005, siden en plan Dan-
mark 2010 (2001) om forøgelse af beskæftigelsen og halvering af statens gæld inden 
2005 hhv. 2010 via offentlig udgiftstilbageholdenhed. Den senere Fogh-Rasmussen 
regering erklærede sig enig i med den afgåede AB-regering om plan Danmark 2010 
(se pp 286 ff).  
 

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

Fremtidsforskning. 
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 I 2001 var der bred enighed om finanspolitiske hovedproblemstillinger. Og ult. 
2004 skændes statsministerkandidaterne om, hvis skattestop, der er mest intelligent. 
 

 

 
Fig. 9.1  Valgkæmpere.  
Det er vigtigt, at vælgerne kan se, hvad der gør en forskel.         
Politiken 28. marts 2001 og 10 juni 2001. Med venlig tilladelse af Roald Als 

 
 I årene 2000-2008 har store og voksende statsoverskud, især pga. høje skatteind-

tægter 2005-2007, mere end halveret statsgælden, og rentesatserne faldt. 
  
 CV-regeringens skattelettelser forår 2004 peger i sig selv i retning af mindsket 

DAU overskud. Men perioden 2005-2007 udviser stigende DAU-overskud, grundet 
voksende produktion/faldende ledighed. Regeringens økonomiske prognoser i efter-
året 2008 antyder voksende ledighed og faldende statsoverskud. Krisen vil vise, hvor r-

Statsgælden 
halveres 2000 - 
2007 
2. halvår 2008: 
Krisetegn –  
Overskuddet fo
svinder  
meget. I januar 2009 forhandles milliardtilskud til en nødlidende banksektor. 
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Planlagte salg af statsligt ejede selskaber som TV2, og DONG efter fusion med 

Elsam, - og reklameselskabers køb af radiolicenser - ventes at medvirke til nedbrin-
gelse af statsgælden.  
 

Tab. 9.8   Statsregnskab (netto), statsgæld, rente- og andre udgifter mv. 1998-2008 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008*
Statens DAU x netr 75784 52671 73014 65946 62980 45049 59126 104204 119378 122938     .
Netto renter -44339 -43574 -42300 -41988 -37223 -32610 -31407 -235671 -20805 -16724      .
DAU 31445 9097 30714 23958 25756 12440 27719 80633 98574 106215     .
            
Statsgæld i alt, ult. * 614211 597935 570255 545681 549536 536097 510129 429288 338172 255074      .
statsgæld %BNP 52,8 49,3 44,1 40,9 40,0 38,3 34,8 27,7 20,6 15,0   .
Udenlandsk 88338 90025 85209 83795 83730 83903 83929 90681 79823 68642     .
Indenlandsk 656420 648579 623995 610987 624913 610953 604558 516479 454418 302040      .
.. Soc.pens.fond 100135 105432 106312 109474 113132 118138 120799 124635 125111 128547      .
.. Nat.bank 30412 35237 32637 39627 45975 40621 57559 53297 70958 87061     .
            
Statslig indk.skat 65427 69584 70110 70513 67393 67021 66030 70015 73830 139351     .
heraf arb.m.bidr. 51507 53967 56738 59275 61265 62282 64780 67570 71413 76300     .
Realrenteafgift * 11565 17965 12385 903 1068 6007 23499 37038 12452 6598    .
            
Samlede statsudg  mill. 426792 433783 435691 447916 458025 471523 488874 484998 494414 578306      .
            
Pensionskasser - medl. 531604 573014 564919 641710 661690       .  2,1 mio 2,15 mio +
Pensionskasser   mia. 251,8 297,5 312,8 312,1 314,1 340,1 378,4 423,5 445,2 445,3 +
Pens.opsp. i banker 190,7 188,3 215,3 214,5 198,4 215,1 244,2  298,3 347,0 369,5 +
ATP, MP/SP, LD  mia. 254,8 295,8 329,6 332,4 326,0 360,7 411,8  479,4 489,5 505,8 +
Livsforsikringsselsk. 511,2 610,3 649,5 649,6 668,5 731,7 809,9 953,2 1010,4 1054,2 +
Pensionsopsp. ialt mia** 1208,5 1391,9 1507,2 1508,6 1507,1 1647,5 1844,3 2154,3 2292,0 2384,7 +
           
samme, %af st.g. 196,8 232,8 263,7 276,5 274,2 307,3 361,5 501,8 677,7 934,9 +
            
Soc. Overførsler 202458 204358 209805 217695 225709 239855 247234 251129 250755 252952       .
 Heraf folkepension 52977 53955 55452 57668 59164 61565 63210 69645 75303 79975     .
 Heraf førtidspension 28048 28069 28338 29410 30307 31819 32503 32825 33516 34029     .
 Heraf  efterløn 19817 20665 21378 21848 22855 24648 25501 23440 20922 20970     .
 Heraf syge/barselsdp 12294 12188 13108 14270 15662 18660 19691 19796 20818 23022     .
 Heraf kontanthjælp 12232 11190 11822 12944 13224 13723 14506 14191 13220 11827 .
 Heraf bruttoreva-yd.  3471 4632 4881 4806 4813 4724 4418 4097 3917 3280 .  
    
ArbejdsløshedsDP 19547 17284 17490 17254 17854 22206 22793 20405 15955 11595 . 
 bidrag fra forsikrede 8730 10616 13352 12868 13031 13162 13236 13274 13222 13278     .
 bidrag fra arb.g. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
 bidrag fra fors. % 44,7 61,4 76,3 74,6 73,0 59,3 58,1 65,1 82,9 114,5    .
 bidrag fra arb.g.% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   .0,0   .
            
BNP i året  1163600 1213500 1294000 1335600 1372700 1400700 1466200 1548200 1641500 1696200       .

    

Kilder:  Statistisk tiårsoversigt  2008,  DfA’s årsberetning 1997. NB Statistisk tiårsoversigt 2005 (og senere) har "reviderede" 
tal, som er forskellige fra de tilsvarende tal i 2004 udgaven. 
DAU: drift, anlæg, udlån.   Fra 1994 nedsattes personskatteprocenten. Til gengæld opkræves nyt ’Arbejdsmarkedsbidrag’, en 
proportional skat på brutto arbejdsindkomsten (dvs. uden fradrag). ADP & bidrag fra forsikrede: Statsregnskabet kt. 34.11.01 
*   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, efter Forsikring og pension i Danmark 2003 p.43 (seneste udg.) 

 
En vigtig faktor i forklaring på det økonomiske opsving 2004-2008 er en vold-

som kreditvækst, forårsaget af lavrentepolitik og tilladelse til afdragsfrihed på 
boliglån, som har pustet ejendomsværdier op og muliggjort belåning af friværdi. Det 
er lidt samme mekanisme som de amerikanske ”sub-prime-lån”, der har fået æren af 
at forklare kreditboblen – som først brast i USA, og i efteråret 2008 i Danmark. 
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9.3 2000-2008     Sociale problemer: (aftagende) ledighed, eksklusi-
on. De store udgifter.  'Afhængighedsskabelse' og 
'markedsforstyrrelse'. 'De fremmede' som socialt problem. 

 
 Som nævnt i kap. 8.3 har socialpolitiske diskussioner i 1990’erne mange temaer 
og ikke megen indre sammenhæng. Tilsvarende gælder, at de enkelte lovændringer 
igennem 1990’erne har været orienteret mod enkeltproblemstillinger og har frem-
bragt endnu flere målkonflikter og ydelseshuller, end hvad 1980’erne har bragt. 
Sådanne udviklinger er fortsat ind i 2000 årene (se politisk-økonomisk kalender). 
 
 Det er dog muligt at identificere nogle dominerende temaer: 
 
 Ledigheden er i den politiske debat i årene 2000-2008 blevet stillet i baggrunden. 
Ganske vist søgte Socialdemokratiet hen imod 2005 valget at rejse kritik af, at CV-
regeringen havde 'mistet' arbejdspladser, ikke mindst de 40-50.000 i den private sek-
tor. Men det fremstod ikke som nogen hovedprioritet at få de ledige sat i arbejde. 
Flere i arbejde forliget oktober 200212 (ABCOQV) havde som hovedproblemstilling 
en antagen fremtidig mangel på arbejdskraft. I forliget indgik endog en passus om, at 
af de flere i arbejde skulle 20.000 komme fra ledighed, de øvrige fra 'uden for ar-
bejdsmarkedet', m.a.o.: forligspartierne var enige om et niveau for den fremtidige 
ledighed på o. 130.000 regnet helårs. Siden førte voksende efterspørgsel til arbejds-
kraftmangel og en del import af øst-arbejdere. 
 

Udstødning: særlige gruppers særlige problemer får stadig politikeres opmærk-
somhed i 2000-2008. Færre grupper end i 1990'erne. Det gælder 'gadebørn' og 
'posedamer' og sindslidende i gadebilledet samt et voksende antal yngre misbrugere, 
som fylder op på gader og i forsorgshjem. Opmærksomheden om disse grupper af af-
vigere handler ikke alene om, at de har problemer – også om at de udgør problemer 
ved deres tilstedeværelse i gadebilledet. Ved de årlige uddelinger f.eks. fra satspuljen 
ydes der da også 'målrettet' indsats i forhold til enkelte af disse grupper, f.eks. 'skæve 
huse til skæve eksistenser'. De strukturelle baggrundsfaktorer lades stort set urørt (se 
kap. 8.3 indledningen). Almindelige gruppers almindelige problemer: oplevelsen af 
stigende arbejdstempo,oplevelsen af ikke at kunne klare sig i arbejdspladsens kon-
kurrence, stress og nedslidning tiltrækker sig ikke på samme måde politikernes 

Ledighed 
accepteret af 
politikerne: 
2002 forlig 
planlagde  
130.000 regi-
streret ledige 
indtil 2010 

 
Udstødning
og  udvan-
dring 
 
bl.a. 
pga. 
’effektivi- 
sering’ 
 
 

opmærksomhed. Kun når de medfører sygemelding - også i 2000 tallet blev der flere 
af dem, og længere, se. tab. 9.9, p. 301 - og førtidspensionering hhv. efterlønskrav, er 
de blevet anset som en offentlig udgiftsfaktor og dermed som et socialt problem. I 
statslige og kommunale institutioner ser vi mange tiltag til 'nedbringelse af sygefra-
været', samtidig med at institutionerne i budgetlægningen opererer med årlige 
'produktivitets-vækstmål', der ofte kun kan realiseres ved at de ansatte løber stærkere. 
 
 Fattigdom/eksklusion: De særlige gruppers særlige problemer og behandlingen 
af dem afspejler, foruden en lokal dansk interesse for dem, også en debat, der foregår 
i EF-bureaukratiet og som via bl.a. EF's sociale fond og andre programmer søges ta-
get op i medlemslandene. Alligevel: Fattigdomsproblemet er og er ikke på den 
danske socialpolitiske dagsorden. Vi har haft FN Topmøde om fattigdom og social 
udvikling i København 1995. I 2002 har EU-formandskabet holdt møde i Århus om 
                                                           
12   Forligets indhold: lavere kontanthjælp, fælles regler for kontanthjælpsmodtagere og forsikrede 
ledige. Antoges inden år 2010 at føre til mer-beskæftigelse på 87.000, se kap. 9.4.1.2 og 9.4.1.4.  
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unionslandenes indsats mod fattigdom. Den danske regering har to gange udgivet 
Danmarks nationale handlingsplan for bekæmpelse af fattigdom og udstødning (NA-
Pincl) 2001/2003 og 2003/2005. Men debatten er både sjælden og luftig. Hvem er 
forresten de fattige? Regeringens nationale handlingsplaner rummer tal for antallet 
af personer under de to af EU benyttede fattigdomsgrænser på 60% hhv. 50% af me-
dianindkomsten. Men i handlingsplanerne ses ingen regeringsforslag til initiativer 
mod fattigdom, baseret på disse definitioner, og ingen diskussion om, hvorvidt fattig-
dom ekskluderer de fattige fra samfundslivet. I november 2004 afviste et flertal i 
Folketinget at vedtage en officiel dansk fattigdomsgrænse.13 Center for Alternativ 
Samfunds Analyse leverer bl.a. i  Social Årsrapport 2002 og 2004 undersøgelser af 
fattigdommens omfang i Danmark. Det undersøges ud fra EU-kommisisonens defini-
tioner: fattig er den, hvis indtægt er mindre end 60% hhv. 50% af medianindkomsten. 
Ved 50% grænsen er 4% af husstande under grænsen i 1995 og 1997, og 5,5% i 
2000. Altså flere fattige. Men CASA bruger også en anden målestok, rådighedsbeløb 
under basis leveniveau (for bestemte familietyper) (budget-metoden). Ved den opgø-
relsesmetode konstaterer CASA, at antallet/andelen fattige faldt fra 1993 til 1997 og 
steg til over 1993 niveauet i 2001: 471.000 personer/familier, eller 18%. Red Barnet 
har sammen med SFI udgivet en rapport om børnefamiliefattigdom. Rådet for Socialt 
Udsatte har udgivet rapporter. Alle rapporterne argumenterer for en officiel fattig-
domsgrænse, som kan gøres til udgangspunkt for lovgivning om indsats i forhold til 
fattige. Fattigdommen målt med 50% eller 60% af medianindkomsten  udviser vækst 
2000-2008. Lovgivning om lave kontantydelser som starthjælp/ integrationsydelse 
(vedtaget 2002) medførte i sig selv vækst i antallet af fattige. Kritik af fattigdomsud-
viklingen i Danmark har hidtil ikke vundet gehør hos partierne i centrum – se dog p. 
319.  
 
 Et specialtilfælde af udelukkelse fra arbejdsmarkedet er flygtninges og indvan-
dreres situation. Vækst i antallet af indvandrere og flygtninge i 1990’erne gav 
anledning til en del avisoverskrifter og megen bekymring. Ledigheden blandt ind-
vandrere og flygtninge er større end blandt de fleste andre befolkningsgrupper - alt 
andet ville også være forunderligt, eftersom 1) arbejdsgiverne har mindre instrukti-
ons- og ledelsesarbejde ved ansættelse af arbejdere, der i forvejen kan sproget, og 2) 
rekruttering til job oftest sker via netværk: den jobsøgendes chance for at få job er 
meget større, hvis hun/han anbefales til jobbet af en allerede ansat.. En vis frygt 
blandt kommunal- og folketingspolitikere for 'ghettodannelse' har affødt flere forslag 
og tilskudsordninger, der tilsigter mere spredt bosætning af indvandrerne. Resultater 
heraf lader nu, 15 år efter nedsættelsen af regeringens byudvalg, vente på sig. Iøvrigt 
er der mangel på viden om, 1) hvilke indvandrer-grupper, der klarer sig erhvervs-
mæssigt godt, og 2) på hvilke måder de integrerer sig erhvervsmæssigt, og dermed 3) 
hvilke teknikker, arbejdsmarkeds- og socialmyndighederne med fordel vil kunne be-
tjene sig af i integrationsarbejdet.  Et særtræk ved debatten om  indvandrere og 
flygtninge i de seneste år er en tiltagende xenofobi, et præg af fremmedangst eller 
fremmedhad, koncentreret om en rygende hetz mod islam og muslimer, der af nogle 
af debattørerne14 beskyldes/mistænkes for ønske om magtovertagelse i Danmark. 

                                                           
13   16 november 2004  
14    se f.eks. Søren Krarup i Jyllandsposten 2004.11.23 "Med udsigt til borgerkrigen.." Udviklin-

gen er siden forværret med Jyllandspostens håne-tegninger af 'profeten Muhammed' okt. 
2005, som i februar 2006 skaffede danske firmaer en køber-boycott på halsen. 
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 Et særtilfælde af eksklusion er behandlingen af flygtningen, som er nægtet asyl, 
men som på grund af forholdene i flugtlandet ikke kan / vil hjemsendes. De opbeva-
res i årevis i lejre, for en dels vedkommende på madpakkeordning15, uden adgang til 
deltagelse i arbejdsliv eller socialt liv blandt danskere. En del familier bliver splittet, 
når ét eller flere familiemedlemmer har opholdstilladelse mens ét eller flere andre 
nægtes opholdstilladelse og udvises. 'Integrationsministeren' står for behandlingen. 
 

 
Fig. 9.2  Problemet - regeringens løsning.          
Politiken 2. december 2001 (5 dage efter CV regering).   Med venlig tilladelse af Roald Als 

  
 
 Den fortsatte forværring af arbejdsmiljøet i den offentlige sektor har kun fyldt 
lidt i debatten om de sociale problemer. I Erik Jørgen Hansens store levekår-
undersøgelse16 sandsynliggøres det, at der fra 1976 til 1986 er sket en bred forvær-
ring 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 ind i 2000 tallet. 
 

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 reglen17 Fra det kommu-

Afviste  
asylansøgere: 
lejrophold, 
madpakke-
ordning 

 

Arbejdsmiljø 
forringet i den
offentlige 
sektor 
 
 
 
Effektivitet: 
fyr de 
syge. 
 

nale ved jeg, at en del nedslidte fortsætter i jobbet med fleks-tilskud, halvtids med 
                                                           
15  Ordningen afskaffet i 2005 
16 Generationer og livsforløb i Danmark 1988, 'Danskernes levekår 1986 sammenholdt med 1976' 

1986, og 'Den  maskerede klassekamp'" 1990 
17   Fagbladet nr. 25 1998 p. 40. 
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heltidsstatus. Alternativt ville de blive fyret pga. sygdom. Sligt pynter på beskæfti-
gelsestallet (tab. 9.3). Væksten i antallet af modtagere af ledighedsydelse (ca. 12.000 
i 2007, tab. 9.9) indicerer, at arbejdsmarkedets rummelighed har grænser. Dog: i den 
mest hektiske højkonjunktur i 2007 og 2008 falder antallet lidt. 
 
 Invalidering: Som nævnt i kap. 8.3 er det problematisk at beskrive det sociale 
problems omfang ved en talopgørelse over, hvor mange der har fået tildelt en social 
ydelse.  At tage antallet af >67årige som beskrivelse af, hvor mange der på grund af 
alder har et forsørgelsesproblem, er selvsagt misvisende.18  At tage antallet af førtids-
pensionister som udtryk for, hvor mange der har mistet erhvervsevne, er mindre 
misvisende. Dog: afslag på pension kan ikke tages som udtryk for, at personen ikke 
er invalideret. Ordningen med fleksjob, som jo har vist voldsom vækst 2000-2007 
forudsætter jo en vis grad af ”funktionsnedsættelse”, tidligere kaldet invaliditet. I åre-
ne 2000-2006 ser vi (tab. 9.9, p. 301) et ret konstant antal nytildelinger af 
førtidspension, dog et højt tal i 2002 (lige før pensionsreformen). Om det lavere tal i 
2007 skyldes strammere kommunal praksis eller forsinkelse pga. reformbesvær, vi-
des ikke. 
 
 I 1990'erne blev Velfærdsstaten er i sig selv blevet udnævnt til at udgøre et pro-
blem, som omtalt i kap. 8.4.0. Neo-liberalismen bygger på ur-liberalismens 
menneskesyn, nemlig vurderingen af  homo oeconomicus som det rationalt egennyt-
tigt handlende menneske, som helst nyder arbejdets frugt uden at lide arbejdets sved. 
Den senere statsminister Anders Fogh Rasmussen, som i 1993 havde skrevet mod 
velfærdsstatens tilbøjelighed til at skabe 'slavementalitet'19, førte valgkamp i 2001 på 
at de sociale ydelser ikke må sænkes generelt. Det medførte, at tegneren Roald Als 
skrev og tegnede om hamskiftet 'fra hulemand til julemand'. Andre har budt med, at 
indretningen af forsørgelsesordningerne i utilstrækkeligt omfang giver incitamenter 
til befolkningen til at forsørge sig selv20 og dermed afføder forsørgelses-mentalitet. 
Med andre ord: at forsørgelsesordningerne hindrer markedets naturlige funktion. 
Begge synspunkter har som implicite kausale forudsætninger, at ingen eller mindre 
rundhåndede forsørgelsesordninger 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) arbejdskrafts afsætning. Herom nærmere i kap. 9.4.0. 
 
 Med en Esping-Andersen'sk formulering: forsørgelsesordninger frigør de perso-
ner, der er omfattet af ordningerne, fra tvangen til at prøve at sælge arbejdskraft 
(kap. 2.11). Arbejdsløsheden udgør jo præcis forskellen mellem antallet af menne-
sker, 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 arbejdsløshed. Netop denne valgfrihed anskues af 
nogle af debattørerne som et socialt problem.  Jørn Henrik Petersen21, professor i so-
cialpolitik ved Odense Universitet og medlem af Socialkommissionen og 
Velfærdskommissionen, anser de stadig flere tidlige erhvervsophør som en trussel 

                                                           
18  Bent Rold Andersen (1973): Grundprincipper i Socialpolitikken  p. 74-75 illustrerer 'fejlsorte-

ringsproblemet’ 
19   Anders Fogh Rasmussen (1993): Fra socialstat til minimalstat3 
20 Socialkommissionen,  flere forsk. forslag. Se litteraturliste. Samt Jørn Henrik Petersen (2004) i 

13 udfordringer til velfærdsstaten 
21 Jørn Henrik Petersen (1996): Vandringer i velfærdsstaten,  (2004) 13 udfordringer til vel-

færdsstaten  
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mod fremtidens økonomi og socialpolitik: hvis ikke individet er under sultens tvang 
til at søge arbejde, bryder samfundssystemet sammen.  
 
 Fremtidens 'ældrebyrde': valgfriheden som socialpolitisk problem, kombineret 
med befolkningens fremtidige ændrede alderssammen-sætning, formuleres ofte som 
et statsfinansielt problem: Regeringens Velfærdskommission (nedsat 2003, bestående 
hovedsagelig af supply side economy orienterede økonomer) har fået som opdrag at 
komme med overvejelser om, hvordan det offentlige velfærdssystem i fremtiden kan 
organiseres, uden at skattetrykket øges.22 Med andre ord: som grundpræmis for de-
sign af fremtidens velfærdssystem sættes, at realindkomstvækst skal gå til privat 
forbrug! Realindkomstvæksten må ikke bruges til skattefinansieret forbedring af ud-
dannelses- eller sundhedssystemet eller til højnelse af de fattiges levestandard. I 
konsekvens af denne grundpræmis har Velfærdskommissionen foreslået yderligere 
markedsorganisering af velfærds-funktionerne, med henblik på øget udbud af ar-
bejdskraft og opkvalificering af arbejdskraften.23  
 
 Selv ikke de mere jubel-liberalistiske debattører i 1990’erne regner realistisk 
med, at velfærdsordningerne skal afskaffes. Faktisk er Venstres valgsejr i 2001 i be-
tydelig grad grundet på opgivelse, i hvert fald i det ydre, af kritikken af 
velfærdsydelsernes niveau. Diskussionerne må derfor handle om ordningernes ind-
retning. 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 kon-
kurrencen' i forhold til den antagne normaltilstand: konkurrence mellem arbejderne 
på det 'almindelige' arbejdsmarked? En del indehavere af frisørsaloner har med irrita-
tion set ledige (før 1997) med iværksætterstøtte eller igangsætningsstøtte etablere 
frisørsaloner. Samme diskussion høres knap nok, når landbrugere søger eksportstøtte 
ved faldende flæskepriser (18. juli 1998) eller livsvarig kalve-ophørsstøtte (2004).  
Men selve eksistensen af ydelsesordninger er jo udtryk for, at politikerne har anset 
konkurrencens prissætning af menneskers arbejdskraft som ikke socialt acceptabel. 
Hvorfor diskussionen rettelig burde handle om, på hvilke måder, i hvilket omfang og 
med hvilke virkninger konkurrencen skal forvrides.  
 
 Økonomisk ulighed  regnes af nogle for et socialt problem i sig selv. Det antages 
at betyde noget for samfundets sammenhængskraft. Indkomstfordelingen i Danmark 
er én af de mest ligelige i verden. Igennem 1990érne og i 2000-tallet er indkomst-
uligheden, målt ved den s.k. Gini-koefficient vokset en del. Formue-uligheden er 
betydelig større end indkomstuligheden - og voksende, bl.a. som følge af skattestop 
og især pga. værdistigning på aktier og fast ejendom.24

 
 

                                                           
22    Velfærdskommissionen (jan. 2006): Fremtidens velfærd - vores valg. Slutrapport. Den alter-

native Velfærdskommission (DAV) har i to betænkninger Velfærdssamfundets fremtid (2005) 
og Bæredygtig Velfærd (2006) krititiseret Velfærdskommissionen's snævre 'supply side' øko-
nomiske tilgang til begrebet velfærd. 

23    herom Jørgen Goul Andersen (2004): Ældre'byrden' som rambuk – velfærden som problem. 
Kritisk debat august 2004 

24  Se ae-bladet nr. 2 - marts 2006 (fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) 
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9.4 Sociale institutioner og ydelser: 'AKTIV'-ideologien, 'pak-
ker', 'kampagner', 'forsøg'. Nyliberalismen: 'eget ansvar!' 
Strukturreformen. ’Socialt’ og ’Arbejde’ adskilles. 

9.4.0     Diskussionstemaer, institutions- og ydelsesudvikling. 
Strukturreform 

 Når velfærdsstaten i sig selv anskues som et problem, bliver det politiske hoved-
tema: hvordan minimere problemet? Neo-liberalismen bygger på ur-liberalismens 
men neskesyn, postulatet om homo oeconomicus: det rationalt egennyttigt handlende 
menneske, som helst nyder arbejdets frugt uden at lide arbejdets sved. I konsekvens 
heraf bør indretningen af forsørgelsesordninger - som ikke helt kan afskaffes - give 
incitamenter til individerne til at forsørge sig selv25 og undgå forsørgelsesmentalitet. 
M.a.o: forsørgelsesordninger bør understøtte markedets naturlige funktion. Begge 
synspunkter har som implicit kausal forudsætning, at ingen eller mindre rundhånde-
de forsørgelsesordninger vil motivere de forsørgede til at prøve selv at sælge deres 
arbejdskraft, evt. til lavere løn end nugældende, og at markedet vil sikre sådan (billi-
gere) arbejdskrafts afsætning. Denne sidste forudsætning hævdes af neoliberalismens 
økonomi-teori, monetarismen eller 'supply side economy', 'udbuds-konomi'. 
 

Incitament-postulatet har været begrundelse for lovgivning om ungeydelse 
(1990), kortere A-dagpengeperiode (1993, 1998), nedsat efterløn (1998), loft over 
kontanthjælp (2003), starthjælp, introduktionsydelse (2003),  forældrepålæg (2006). 

 
John M. Keynes påviste teoretisk, at antagelsen om, at markedet vil sikre afsæt-

ning for udbudt arbejdskraft, var forkert26 1930'ernes massearbejdsløshed modsagde 
antagelsen i praksis. På empirisk grund modsiges incitaments-postulatet i en nyere 
undersøgelse fra AUC27, af lediges forløb.  Heri godtgør forfatterne blandt andet,  
-  at der ikke er væsentlig forskel på den ikke-økonomiske tilskyndelse hos ledige og 
hos i arbejde værende, 
-  at tilskyndelsen til at ønske arbejde er ens uanset dagpenges kompensationsgrad, 
-   at ufaglærte med samme frekvens som faglærte og andre uddannede kom i job un-
der 1990'er konjunkturopsvinget - med to undtagelser: indvandrere og ældre, 
- at størst forklaringsværdi mht. lediges tilbagevenden til job har arbejdskraft-
efterspørgslen. Udviklingen 2005-2008 understøtter synspunktet 

 
I bilaget om Socialpolitiske filtreringsmekanismer - personkreds, tildelings- og 

udmålingsregler, har jeg tilføjet en skematisk oversigt over kontantydelser i dansk 
socialpolitik. For en dels vedkommende er der også angivet ydelsens størrelse i for-
hold til Average Production Worker 's indkomst, som oplyst til OECD.  

Neo-
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En socialdemokratisk keynesiansk økonomisk-politisk plan lå til grund for 

igangsættelse af 1990’er opsvinget: en generel forøgelse af arbejdskraftefterspørgs-
len. Planen fulgtes af incitament-lovgivning: nedsættelse af lediges ydelser og 
rettigheder:  
                                                           
25  Socialkommissionen,  flere forsk. forslag. Se litteraturliste. Samt Jørn Henrik Petersen (2004)  

i 13 udfordringer til velfærdsstaten Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd - vores valg 
(2006). En nærmere diskussion af incitament-teorien, se DAV (note 23) 

26    i (1936) The general theory of employment, interest and money. 
27  Jørgen Goul Andersen (red.)(2004): Marginalisering og velfærdspolitik   
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- 1990 aftalen om 'satsregulering', dvs. fortløbende relativ forringelse af vilkårene for 
alle overførselsindkomstmodtagere,  
-  reduktion af lediges rettigheder: afskaffelse af jobtilbud og optjeningsret, kortere 
dagpengevarighed (1993-arbejdsmarkedsreformen).   
-   indskrænkning/ændring af efterlønsordningen: efterløn kun til 65 år, lavere efter-
løn for 60-61 årige, individuelt optjeningssystem i efterlønsordningen (1998) 

 
Denne linie er blevet videreført af CV-regeringen sammen med Aog B, med 5 

ændringer af LAS 2002-2005 og integrationslov - ændringer som alle beskærer ydel-
ser til kontanthjælpmodtagere. Den 6. ændring med nedskæring af ydelser - 
og neoliberale 
socialpolitik - 
 
 
 
 
blev videreført 
af Fogh- 
regeringen 
starthjælp/introduktionsydelse blev alene støttet af O. Boligstøtte er også beskåret. 
 
I 2004 har regeringen, støttet på COV blokken, iværksat skattenedsættelser på 

indkomstskat, i 2005 på selskabsskat, og planlagt for 2009 igen topskat - i det øjemed 
at puste et opsving i gang, på god gammel keynesiansk vis. De holder dog samtidig 
kommunerne i så stramme tøjler økonomisk, at den store ekspansive effekt ikke vil 
komme derfra. Øvelsens succes er afhænger af, at de private forbrugere efterspørger 
indenlandsk producerede varer. Socialdemokratiet og venstrefløjen har kritiseret den 
politik for at være for lidt målrettet til at give en stor beskæftigelseseffekt i Danmark. 
Beskæftigelsen voksede efter 2005, pga. skattelettelse og/eller kreditboble. 

 
De dominerende temaer i debatten om beskæftigelse og ledighed handler stort 

set undtagelsesfrit om, hvad statsmagten skal gøre ved de ledige for at få dem til at 
gøre noget ved deres ledighed. 18. februar 2004 meddelte beskæftigelsesministeren 
til pressen: Alle kan komme i arbejde - i forbindelse med offentliggørelse af en un-
dersøgelse af individorienterede foranstaltninger samt eksempelsamlinger til efter-
følgelse i kommuner og AF. Spørgsmålet: 'alle kan komme i arbejde - men kan de 
komme det samtidig?' besvares ikke i materialet. Den ideologiske offensiv tilsigter 
antagelig at bibringe ledige og jobkonsulenter den (selv-) opfattelse, at hvis klienten 
ikke kommer i job, er det ham eller jobkonsulenten, der ikke er dygtige nok. At ind-
satsen kun kan føre til en skarpere konkurrence om de job, der udbydes, forties.   

 
 Et hovedproblem, hovedtema i den socialpolitiske debat om indretning af det so-
ciale ydelsessystem har også i 2000-tallet været: de "for store" offentlige udgifter til 
sociale formål og de (deraf følgende) for høje skatter. I forbindelse med vedtagelsen 
af finanslov 2005 blev det besluttet at 'lukke nogle skattehuller', som store firmaer 
havde udnyttet, og COV flertallet besluttede som en selvfølgelighed at nedsætte sel-
skabsskatterne tilsvarende. Hvorefter man fortsat diskuterer problemet: de for høje 
skatter som følge af de for store sociale udgifter. 
 

Som undertema diskuteres: hvordan bremser vi væksten i overførselsindkomster 
til personer (ikke virksomheder).  Herom nedsattes to kommissioner: Socialkommis-
sionen (1991-1993) og Velfærdskommissionen (2003-2006), til dels med samme 
personbesætning. En del af løsningen på problemet blev grundlagt med Satsregule-
ringsforliget i 1990, et forlig med deltagelse af alle Folketingets partier, dengang 
minus liste Z. Forliget går bl.a. ud på, at overførselsindkomsterne reguleres årligt 
med procent, der er noget mindre end den gennemsnitlige lønstigning (fig. 9.5.a, 
s.305). Folkepensionen er siden 1994 steget 33% point mindre end ved en løntalsre-
gulering. NB vækst i landbruger-støtten begrænses ikke via satsreguleringsforliget. 
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 Et andet hovedtema i den socialpolitiske debat i 1990’erne og årene siden 2000 
har været: hvordan indretter vi forsørgelseslovgivningen, så den indoktrinerer ar-
bejdsideologien? Dette hovedtema afspejler en for næsten alle partier fælles frygt for, 
at unge og langtidsledige 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'.     
NB landbruger-støtten omlægges væk fra at opmuntre til produktion. 
 
 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. 
 
 Når overskriften Konsolidering af neo-liberalismen, er valgt for perioden 2000- , 
er det især fordi Socialdemokratiet i alle forlig (dog ikke starthjælp-forliget) om de 
ledige, kontanthjælpsmodtagerne, efterlønnerne forbeholdsløst har antaget sig inci-
tamentsteorien og kontrol-modellen som grundsyn på, hvordan mennesker 
motiveres. Dog: i 2008 har partiet foreslået kontanthjælpsloft og starthjælp afskaffet.  
 
 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?28  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 

 

Tema 2 
Hvordan 
indoktrinere 
arbejds- 
ideologien? 
Tema 3 
Hvordan  
lette byrden
for de 
offentlige 
kasser? 
pårørende i lejligheden eller nabolaget.  e) giv dem ret til noget mindre.   
 
 Et fjerde hovedtema var i 1990’erne kvalitet i det sociale arbejde, under hvilken 
paraply problemer vedr. ventetid, sagsbehandlingstid, anke, partsrettigheder, dob-
beltadministration, brugerindflydelse bliver debatteret. Efter 2001 regeringsskiftet 
har begrundelse for en Kommunalreform med sammenlægning af kommuner været, 
at større enheder var nødvendige for at opnå faglig bæredygtighed. 
  
 Et femte hovedtema i 1990-2008 debatterne er privatisering: 

   
 En del af kommunernes og AF's arbejde med aktivering er blevet privatiseret/ ud-
liciteret. Private konsulentfirmaer af varierende seriøsitet afholder opfølgnings- 
samtaler med dagpengemodtagere/kontanthjælpsmodtagere. Ikke overraskende crea-
mer de en del af klientellet, hvilket medfører bedre succes-rater end de offentlige 
institutioners. 
 
 En anden form for privatisering af ansvaret, består 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 kvart år (LAS § 34).  At en arbejdsløs med gældspro-
blemer efter et trafikuheld  står med en stor tandlægeregning, det må han selv klare. 
Det er et spørgsmål om hans købekraft, altså et markedsspørgsmål. 
 
                                                           
28 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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Tema 4 
'Kvalitet' i 
socialt arbejde  
 
 
Tema 5 
Privatisering 

Privatisering 1 
udlicitering 

Privatisering 2:  
klar dig selv 



 Den tredie type privatisering af ansvaret, som oftere bliver debatteret, handler om 
at få familie og foreninger til at påtage sig at løse individets problemer. I 1990'erne er 
der lovgivet om støtte til, at familiemedlemmer løser plejeopgaver (og dermed efter-
spørger mindre offentlig service). Denne udvikling er videreført med Handicap-
orlovslov: orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller sygdom 
(2002). For så vidt kan sådanne 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. 
 
 Kontrol og Straf som socialpædagogiske værktøjer har fyldt en del i den politiske 
debat. Kriminalpolitisk har vi set mange vedtagelser af højere straframmer. Socialpo-
litisk har vi set en del vedtagelser af statslig kontrol med kommuner og A-kasser, og 
sanktion, når disse ikke opfylder lovens/direktoratets krav. At en syg eller en arbejds-
Privatisering 3: 
få familien til 
at hjælpe 
 
 
 
 
 
 
Hovedtema 6: 
Straf 
som social  
indsats 
løs glemmer en opfølgningssamtale, straffes med DP-ophør. En arbejdsløs skal sende 
4 ansøgninger/uge. Ellers: ikke rådighed, ikke DP. I 2006 vedtoges, at overtrædelse 
af forældrepålæg sanktioneres med beskæring af børnefamilieydelsen. Familier smi-
des ud af lejlighed, hvis ét medlem udviser kriminel adfærd. Mest udsat, mest 
straffet. 
 
 Et ikke-tema i udviklingen 1990-2006 er: mindskelsen af borgerens rettigheder. 
1960'er-1970'er socialreformen blev argumenteret med solidaritetsprincippet: den 
person, der lider skade som følge af samfundsmæssige forhold, skal have erstatning 
af fællesskabet (se s. 137). De nederste i samnfundet skulle løftes ved at have rettig-
heder. Tydeligt blev det udmøntet i 1960'er-princippet om, at den invaliderede kunne 
få fastslået sit tab og få en (nogenlunde) dertil svarende pension som erstatning af 
samfundet, som en ret. Den arbejdsløse skulle have 90% af hidtidig indtægt (dog 
max.DP) som erstatning, når samfundet ikke efterspurgte hans/hendes arbejdskraft. 
Og den ledige kunne (efter 1977) ikke miste dagpenge-ret (falde for 26 ugers reglen), 
hvis ikke AF systemet havde leveret et job-tilbud. Fra og med 1990’erne tog Folke-
tinget rettigheder fra De nederste: Med 1993-94 arbejdsmarkedsreformen tog man 
bl.a. optjeningsretten fra de ledige. Med 1997-lovene fastslog socialminister Karen 
Jespersen, at kontanthjælp er det nederste sikkerhedsnet (som i 1933). Nettet er siden 
blevet sænket noget. Med 2001 førtidspensionsreformen (i kraft 1.1.2003)(SR-
regering) afskaffede man erstatnings-tanken ved tildeling, og man lod udmålingen 
være et rent forsørgelsesspørgsmål: hvor lidt vil vi være bekendt, at de skal leve af? 
 
 Disse hovedtemaer (og ikke-tema) - og deres sidetemaer - er gennemgående i 
mange af 1990-2008 årenes socialpolitik-diskussioner. Der sker vægtforskydninger 
igennem perioderne, se i det efterfølgende.   
 
 Et iøjnefaldende træk i de seneste års lovændringer er den idérigdom, lovgiver 
har udvist i det øjemed at 'få ram på' indvandrerne i Danmark, ved at lave lovregler 
om mindskede ydelser og anden forringelse af rettigheder, som reelt men ikke for-
melt diskriminerer udlændinge. Den politiske baggrund er den i 8.3 omtalte xenofobi, 
der har bredt sig i dele af det politiske system. Retorikken og politikken har været 
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 vigtigt middel været: sulte-lave ydelser. Første gang med en inte-
grationsydelse, lavere end kontanthjælp, i 1999 (AB-regering). Den måtte opgives 
som åbenlyst konventionsstridig. Anden gang, i 2002, fandt (CV)regeringen Colum-
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Ikke-tema: 
Mindskelse 
af rettigheder 
 
Væk fra  
solidaritets-
princippet: 
Fra 
erstatning 
til 
forsørgelse 

Diskrimination 
uden 
diskrimination 
- 
ret til mindre 



bus-ægget: Starthjælp efter Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) på niveau af halv kon-
tanthjælp, til alle kontanthjælpsmodtagere med mindre end 7 års ophold i Danmark. 
Det gælder for alle personer - også danskere, der har været i udlandet. Og til flygt-
ninge Introduktionsydelse efter Integrationsloven, størrelse lig med Starthjælp. 
Starthjælpen forventedes alene at få betydning for 'ikke etnisk danske' indvandrere - 
altså kun reelt, ikke formelt en diskrimination. Da pressen omtalte en enlig (dansk) 
mor, som fik starthjælp efter nogle års udlandsophold, vakte det en del postyr, og fle-
re politikere udtalte, at 'det var jo ikke meningen'. Tilsvarende gælder reglen om loft 
over kontantydelser (stort set lig med kontanthjælp plus boligsikring) efter 6 måneder 
(gyldig fra 1.1.2003): lov-konstruktionen er, at summen af kontanthjælp + boligstøtte 
højst må udgøre et vist beløb - reduktion af støtte sker først i boligstøtte. Virkning er, 
at især to-forsørgerfamilier med mange børn rammes. Og det er jo ret få familier 
'med hudfarvet hud', der både bor til leje og har mange børn og er på kontanthjælp i 
længere tid. Et sent eksempel på den 'ikke-diskriminerende' diskrimination skal næv-
nes afskaffelsen af skolepraktik i de tekniske skoler.  
 
 Et iøjnefaldende træk ved den generelle politisk-administrative udvikling i 
1990'erne og især efter 2000 er re-centralisering,  indirekte og direkte. Den indirekte: 
statens stadig strammere økonomiske styring af kommunerne har reelt afskaffet 
1970'er reformens grundidé: at byrådet under ansvar over for vælgerne kunne beslut-
te højt serviceniveau plus høj skat eller lavt serviceniveau plus lav skat. Tilbage er 
Strukturre-
form: 
Centralisering 
og 
kontrol 
blevet ret til frivilligt at undlade at hæve skatte- og serviceniveau. Formanden for So-
cialchefforeningen kritiserede i 2004 regering og kommunalbestyrelser for at tvinge 
chefer, mellemledere og frontpersonale til at politisere ved at prioritere inden for så 
stramme økonomiske rammer, at borgere ikke altid får deres retmæssige ydelse. Den 
direkte: i forbindelse med førtidspensionsreformen 2001 fik ministeren hjemmel til at 
foreskrive sagsbehandling i pensions-sager: arbejdsevnemetode, ressourceprofil. Re-
geringerne har foreskrevet amter/regioner behandlingsgaranti-tider for visse 
sygdomme (og givet dem 'ret' til at nedprioritere andre behandlingsområder for at fi-
nansiere behandlingsgarantierne). Strukturreformen betyder kraftigt øget styringsret 
(bemyndigelser) til regeringen, på kommuners og regioners bekostning (p297-299). 
 
 Endelig må nævnes, at lovændringerne til kontanthjælpsmodtagernes fattigdoms 
forøgelse har gjort forsørgelsesloven betydelig mere kompliceret og uoverskuelig, og 
at de har afstedkommet en del ekstra sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydel-
ser, og dermed øget sagsbehandlingstid og stressniveau i socialforvaltningerne. En 
illustration: læs Beskæftigelsesministeriets BEK 606 af 30.06.2003 om Særlig støtte 
efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik (.. høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde), 
kombineret med reglerne i LAS §§ 25 - 25f om beregning af kontanthjælp. 
 

I senere afsnit beskrives ved gennemgang af debat, institutions-, ydelses- og lov-
givningsudvikling 2000-2008, hvordan de ovennævnte temaer indgår ved de enkelte 
lovændringer (kap. 9.4.1-4) Fremstillingen kan ikke blive dækkende,  bl.a. fordi kil-
derne ikke afslører alle motiver hos alle politikere. Hovedlinjer tør jeg dog tegne.  
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Kontanthjælp-
lovgivning: lap 
på lap på lap 
 
 
 
 
 



Strukturreform - kommunalreform - socialreform 2005-2007. 
 

1. januar 2007 trådte en reform af den offentlige sektor i kraft. Det er den største 
politisk-administrative ommøblering af Danmark nogensinde29. Reformen bestod af 
o. 50 love, som tilsammen ændrede flere hundrede love. Nedenstående: kort om be-
grundelser for reformen og dens indhold, og om regioners og kommuners 
organisation, opgaver og finansiering. Derefter: mest om ændringer af betydning 
på de social- og arbejdsmarkedspolitiske områder. 

 
Begrundelser: én begrundelse, fremført særligt af de konservative, var ønsket 

om at afskaffe det ene af tre skatteudskrivende niveauer: amtskommunerne. En anden 
begrundelse var den vurdering, at (en del) kommuner var for små til at løse de opga-
ver, levere den service, som nutidens danskere har krav på. Det skal bemærkes, at der 
ikke foreligger nogen beskrivelse af områder, på hvilke de hidtidige kommu-
ner/amtskommuner har leveret dårlig opgaveløsning.30 Hos Venstre har et ønske 
været, at større kommuner skulle lette mulighed for opgave-udlicitering. Oprindelig 
havde CV regeringen et ønske om, at regionerne kun skulle beskæftige sig med sy-
gehusdrift. Men som oplæg til et kompromis (der ikke blev til noget) med 
Socialdemokratiet tillagde man regionsrådene enkelte andre opgaver. 

Organisation: der oprettedes 5 centre for regional statsforvaltning, med under-
afdelinger i flere byer. Amtskommuner og statsamter nedlagdes. Der oprettedes 5 
regioner, med hver sit direkte valgte regionsråd med 41 medlemmer. De 271 kom-
muner sammenlagdes til 98 kommuner, som hidtil med en kommunalbestyrelse og en 
borgmester i spidsen. 

Opgaver: Visse hidtil kommunale og amtslige opgaver blev statslige, såsom 
skatteforvaltning og gymnasiedrift. De regionale statsforvaltninger varetager tilsyn 
med kommuner, skatteforvaltning, familieretsopgaver, visse kulturopgaver, dele af 
arbejdsmarkedsområdet. Amtskommunernes hidtidige sociale rådgivningsfunktion 
over for kommuner henlagdes til VISO, en statslig IT-baseret vejledningsvirksom-
hed, VIdens- og SpecialrådgivningsOrganisation (viso.social.dk). Regionerne 
varetager sygehusdrift, regional erhvervsudvikling (ikke nogen stor opgave), kollek-
tiv trafik, og drift af mere specialiserede sociale institutioner. Regionsrådet har ikke 
beskatningsret og må ikke tage andre opgaver på sig, end hvad der er positivt fore-
skrevet i lov. Det vil sige: ingen kommunalfuldmagt til regionsrådene. Kommunerne 
overtog de fleste af amternes opgaver på det sociale område, incl. drift af institutioner 
for børn og unge, de fleste handicapinstitutioner og rehabiliteringsinstitutioner, og 
genoptræning efter hospitalsophold. Kommunerne ventes at oprette sundhedscentre 
til at varetage rehabiliterings-, genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsopgaver. 

                                                           
29  Reformen er gennemført i et forrygende tempo:  Strukturkommission nåede på 15 måneder ind-

til januar 2004 frem til de modsatte resultater af , hvad Opgavekommissionen på 27 måneder 
havde konkluderet i dec. 1998. Mindre end et år senere har regeringen fremsat de 48 lovfors-
lag, og reformen er vedtaget 16. juni 2005, til ikrafttræden 1.1.2007. Reformens 50 love 
ændrer adskillige hundrede love, og de indeholder mere end 200 bemyndigelser til ministre til 
at fastsætte regler. De meget omfattende bemyndigelser har i hvert fald to funktioner: de styr-
ker regeringen (ikke Folketinget) i forhold til kommunerne. Og de muliggør afhjælpning af 
lovgivnings(hastværks)betingede fejl uden lovændringens offentlighedsbesvær. Det kan der 
blive brug for. Europarådet har kritiseret reformen for mangel på lokalt selvstyre. se: Viggo 
Jonasen (2006): Kommunestyre i Danmark 1803-2005. Notat. www.dsh-aa.dk - biblioteket - 
publikationer, hvori er mange referencer. 

30    Nærmest tvært imod - se Opgavekommissionens betænkninger (1998): Fordelingen af opga-
ver i den offentligs sektor I-II 
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Motiver 

5 regionale 
statsforvaltnin-
ger 
5 regioner 
98 kommuner 

Opgaver: 
Regioner: 
ingen  
kommunal- 
fuldmagt 



 
Finansiering: Regionerne finansieres hovedsagelig via et statsligt bloktilskud, 

hvortil kommer et pr. indbygger kommunalt bidrag til sygehusdriften, og en pr. ind-
læggelse kommunal takstbetaling for sygehusanvendelse. Kommunerne finansieres, 
som hidtil, af kommunale skatter, statsligt bloktilskud og diverse brugerbetalinger. 
En del af den bortfaldne amtslige beskatning overtages af kommunerne31, en anden 
del blev ”sundhedsbidrag”: en proportional statsskat. Kommunerne afholder alle ud-
gifter på det sociale område (fraset lidt statsrefusion til de allerdyreste klienter). Alle 
institutioner finansieres via kommunal takstbetaling. Heri ligger en implicit socialre-
form, hvis konsekvenser er stort set u-belyst forud for reformen. Herom nedenfor. 
Politikerne erklærede, at reformen ikke tilsigtede socialpolitiske ændringer. Fagfolk 
er stort set enige om, at takstfinansieringen vil få væsentlige konsekvenser. 

 
Regeringspartierne/DF har vedtaget, at kommunernes udgifter i forbindelse med 

reformen skal afholdes uden skatteforhøjelser eller bloktilskud. Deraf følger nogen 
beskæringer på andre udgiftskonti.  

 

 

Finansiering 
 
 
 
 
Takstfinansiering
af institutioner 
- en socialreform 
 
 
 
 
Reform: 
udgiftsneutral 
 

Børn- og unge området: Som nævnt har kommunerne overtaget ansvaret for 
driften af (næsten) alle institutioner på børn- og unge området. Det vil sige: amts-
kommunernes hidtidige forsyningsansvar bortfalder. Typisk overtager beliggenheds-
kommunen driften. Ikke alle kommuner har befolkningsunderlag til at drive de mere 
specialiserede institutioner - de må derfor visitere børn med specielle vanskeligheder 
til institutioner, som drives af andre kommuner, eller oprette drifts-fællesskaber. In-
stitutionerne må budgettere plads- og personaletal ud fra forventet antal børn/ unge. 
De er derfor nødt til at budgettere ud fra kommunernes oplysning til den årlige ram-
meaftaleforhandling om forventet anbringelsestal. For 2007 havde kommunerne 
under-budgetteret deres brug af institutioner uden for egen kommune. Det har fået 
institutioner til at reducere plads- og personaletal. Institutionernes højt kvalificerede 
medarbejdere fandt let andet job, og de står så ikke længere til rådighed inden for in-
stitutionens speciale. Når det viste sig, at behovet for pladser var større end bud-
getteret, var det et problem at genoprette pladserne/overbelægge - personalet fore-
fandtes ikke. Samme mekanisme virker på handicapområdet og på andre områder32. 

  
Voksen-handicapområdet: Kommunerne står for betjeningen af de handicappe-

de. Institutionsdrift: kommunerne finansierer driften via taktsbetaling, lige som på 
B&U området. En stor del af institutionerne overtoges af beliggenhedskommunen - 
for nogle kommuner har institutionernes beliggenhed været interessant, også for an-
den anvendelse end institutionsdrift! Nogle mere specialiserede handicap-
institutioner drives af regionerne, dimensioneres efter kommunernes forventede ef-
terspørgsel og finansieres via kommunal takstbetaling. Også her er der en risiko/ 
sandsynlighed for underbudgettering og dermed kapacitetsbeskæring. Et eksempel på 
denne mekanisme er set i funktion på tale-/høreområdet: rekruttering er et par år før 
reformens ikrafttræden gået i stå, og ved naturlig afgang sker neddimensionering. Ef-
tersom en stor del af uddannelsen på dette område er 'on-the-job-training', bliver 
konsekvensen: færre specialiserede tale-/høre pædagoger til rådighed. Beliggenheds-
kommunerne har overtaget flere institutioner end forventet. 

                                                           
31  Et forlig om kommunernes indtægter og udgifter, især om den sk. kommunale udligning, er  

2006.02.27 indgået ml. CV regeringen og BO. Finansieringsudvalgets rapport … (2005). 
32  Se redegørelse fra Udviklingsrådet for Region Midtjylland, april 2008 
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 Region Midtjylland neddimensionerer og samler institutionsadministrationen33. 
 
VISO -Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation skal som nævnt afløse amter-

nes specialrådgivningskonsulenter. Ikke klienterne, kun kommunerne, kan bestille 
udredning hos VISO. VISO er tænkt som en lille central enhed, der skal kunne trække 
på specialister, der sidder rundt omkring i landet. Nogen skepsis er blevet udtrykt 
over for organisationen.34 Kommunerne har brugt den lidt i 2007, mere i 2008. 

 
Arbejdsmarkedsområdet: her skete en grundlæggende ændring, idet AF (hidtil 

statsligt-regionalt organiseret) lagdes sammen med kommunernes beskæftigelsesfor-
valtning i et fælles statsligt-kommunalt Jobcenter, med ledelse bestående af begge 
parter. Det skete i form af kontrakter mellem Regional Statsforvaltning og de enkelte 
kommuner. Angiven begrundelse herfor er, at indsatsen i forhold til (fagorganisere-
de) forsikrede ledige og (ikke-organiserede) ledige kontanthjælpsmodtagere skal 
være den samme - thi disse to kategorier har de samme arbejdsmarkedsmæssige pro-
blemer. Begrundelsen er ikke fuldstændig forkert: nogle forsikrede ledige har vel 
sociale problemer oven i ledigheden, og en del kontanthjælpsmodtagere har ikke an-
det end ledighed som problem. Men begrundelsen er ikke nogen dækkende 
virkelighedsbeskrivelse: frekvensen af sociale problemer er større hos de ikke-
forsikrede end hos de forsikrede. Mere nærliggende er det at anskue samlingen af 
indsatserne som et trin på vejen til, at de ledige ikke blot skal have 'samme' behand-
ling men også samme ydelse, sådan ud fra en slags lighedsbetragtning. Og det er 
næppe kontanthjælpen, der i lighedsbetragtningens navn vil blive hævet! På arbejds-
markedsområdet er der ikke fem men fire regioner: de to sjællandske regioner 
samledes under én direktør hvad angår arbejdsmarkedet. Der åbnes mulighed for, at 
kommunens (lovpligtige) beskæftigelsesudvalg ved særlig kontrakt kan overtage hele 
ledelsen af Jobcentret - stadig under ganske tæt instruktionsbeføjelse fra ministeriet, 
om bl.a. Jobnet, Jobbarometer35, match  m.m.v. I forlig om finanslov 2009 har COV 
besluttet, at arbejdsformidling og finansieringen af A-dagpenge skal kommunaliseres 
pr. 2009.08.01. 

 
For en del klienter - nemlig dem, der har andre sociale problemer end ledighed - 

gælder, at jobcentret skal samarbejde med kommunens socialforvaltning. Strukturen 
nødvendiggør altså, at der skal formaliseres et samarbejde mellem to kommunale for-
valtninger - LRA foreskriver jo, at kommunens sagsbehandling i forhold til den 
enkelte klient skal ske helhedsorienteret. Men ’enstrengethed’ er ikke tilladt i loven. 

 
Sammenfattende om strukturreformen og dens betydning for socialpolitik og so-

cialt arbejde kan siges: Der er skabt betydelig usikkerhed især hos medarbejderne i 
de amtslige (nu regionale) institutioner om egen og institutionernes fremtid. Der er på 
grund af takstfinansieringen mulighed for neddimensionering af institutionsområdet 
og for tab af professionsspecialer. Der er store mangler i kommunal statistik. Hvor 
stor ravage reformen i øvrigt forårsager, og om reformen giver anledning til metodi-
ske nybrud, vil blive vurderet i næste udgave af Dansk Socialpolitik 1708- ca. 2010. 

                                                           
33  Morgenavisen Jyllandsposten, 2006.03.07 
34  f.eks. Orla Hav, amtsborgmester og fm. for ARF Socialudvalg: "VISO er en fis i en hornlygte 

- det er at bilde de handicappede ind, at de får noget, men det gør de i virkeligheden ikke. Der 
er ingen adgang for borgerne - det er alene kommunerne, der kan rekvirere, og der er igen an-
kemuligheder i systemet". Politiken 2006.02.19 

35    Jobbarometer måler individets jobchance. For nærmere detaljer, f.eks. www.dr.dk Orientering 
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VISO 

Arbejdsmarked: 
Kommunale 
Jobcentre 
med delt  
kommunal- statslig 
ledelse 
 
Evt 'pilot' centre 
med kommunal 
ledelse med særlig 
kontrakt 
 
Administrative 
procedurer og fag-
lige redskaber 
bestemmes af mi-
nisteren 

Beskæftigelse  
adskilt fra  
Socialt 
 
Samarbejdsbehov 
ang. klienter med 
flere problemer 
 
 
Virkning af  
reformen:  
Betydelig  
usikkerhed  



9.4.1 Ydelsesområderne 

9.4.1.1  Ældre- og invalideforsørgelse og -omsorg  2000-2008 
 
Perspektiver og problemer på ældreforsørgelsesområdet 
 
 Velfærdskommissionens udgangspunkt var bekymring for udsigten til vækst i de 
offentligt finansierede overførselsindkomster ('forsørgerbyrden'), hvis befolkningen 
fastholdt tendensen med stadig tidligere tilbagetrækning fra job. En bekymring som 
var begrundet i 1990-prognosen (tab. 7.2,  p 172), men som 2002-prognosen (tab. 
8.2) ikke i samme grad, og 2008-fremskrivningen (tab. 9.2) i end mindre grad under-
støtter. 
 
Befolkningsudvikling 2000-2008. 
 Tab. 9.2  (p. 278)  viser vækst i antal >65-årige, og lidt voksende antal >80-
årige. Antallet af pensionister vokser kraftigt fra 2005: det er virkning af sænk-
ning til 65 års folkepensionsalder (tab. 9.9). Hertil kommer en vækst på  7.000 
efterlønsmodtagere, til 187.000 i 2004. Tilgangen til efterløn er fortsat højt: efter 
en lille nedgang til 28.500 i 2000 stiger antallet til 38.700 i 2002 og 36.900 i 
2003. Fra 2005 ses effekten af nedsættelsen af folkepensionsalder: flere folkepen-
sionister, færre førtidspensionister og efterlønsmodtagere 

Bekym  ring
for 
forsørger- 
byrde 

Hvordan  
’motivere’ 
de ældre til 
at arbejde  
længere? 

 

Konstant antal 
yngre  
pensionister og
flere 
>80 årige. 
 

  
Forsørgelse: lovudviklingen på pensions- og efterlønområdet   
 
1. Folkepension:  
 Siden 2000 er der 2 vigtige ændringer på folkepension- og efterløn-områderne 1) 
ikrafttræden af forliget om nedsættelse af folkepensionsalder til 65 år, virkning fra 
2004 – som medførte tidligere indkomstnedgang for førtidspensionister og efterløn-
modtagere. 2) lovændring om forhøjelse af folkepensionsalder til 67 år, med virkning 
fra 2024, med det formål at få folk til at blive længere i job. En del detailændringer 
bl.a. af skattekeknisk art - kan ses i den kronologiske oversigt. 
 
 I 2002 genindførtes Efterlevende-pensionen (se dødepakken, 1999), og den særli-
ge pensionsopsparing ændres: udbetaling bliver lig med indbetalt (plus tilskrevne 
renter) - altså tilbage til ulighedsordningen. 
  
 I 2004 og 2005 og 2008 'suspenderes' indbetaling af bidrag til den særlige pensi-
onsopsparing, hvilket af lønmodtagerne opleves som lidt mere i lønningsposen og af 
finansministeren som lidt mere ind i skat.  
 
 Fattigdom: i forbindelse med finanslov 2004 og 2005 blev det vedtaget at yde en 
supplerende pensionsydelse (”Pia-check”) på op til 5000 kr/år til pensionister, der 
kun har folkepensionen som eksistensgrundlag. Det viste sig at være forholdsvis få: 
personer, der også har en mindre ATP pension, er afskåret fra ydelsen. En symbol-
ændring, begrundet i at pesionen er for lav. Ydelsen forhøjedes siden (fig. 9.5.a, s. 
305 og kronologi-oversigten). 
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Ingen mere 
betydende 
lovændringer 
 

Fattige gamle: 
et tema, som 
kommer igen. 
Pia-check 2004 
og senere. 



 
Tab. 9.9  1998-2008  ANTAL LEDIGE (omregnet til helårs, forsikrede/ikke forsikrede), 

LEDIGHEDSBERØRTE, SYGEDAGPENGEMODTAGERE,  KONTANT-
HJÆLPSMODTAGERE, PENSIONISTER, EFTERLØNSMODTAGERE m.fl. 

Tusinder (helårs) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Midlertidig            
ArbejdsløshedsDP 149 126 125 120 118 145 150 132 106 …   .
Aktivering m.v. 65 71 70 75 76 64 46 51 37 33 .
Kontanthjælp, reva. 114 115 117 118 120 118 125 117 105 87   .
Introduktionsydelse     13,5 11 6,3 3,4 2,3 1,8  .
Sygedagpenge + 401,7 401,8 430,2 447,1 447,7 451,8 450,1    448,8 457,9 468,4     .
Orlov 37,0 32,0 25,0 23,0 19,0 5,0 3,0 4,0 3,0 … .
Ledighedsydelse    1,0 2,5 5,3 8,3 10,3 12,1 10,8 .
SDP uger, 1000 3052 2953 3247 3575 3615 3809    3872 3920 4149 4606    .
Ledighedsberørte 657 606 560 542 534 568   573   543 485 413   .
Varig            
Pensionister (1.jan.) 981 981 977 968 969 973 977 1002 1054 1094 1108
  heraf folkepension 708 709 710 706 709 713 717   746 808 851   867
  heraf førtidspension 273 272 266 262 260 260 260   .256 246 243   241
  heraf delpens. 4 4 3 3 2 2 1 . . . .
Efterlønsmodt.,OY 176 179 180 180 182 186 187   166 146 144   .
   SFP bevilget i året 17,9 13,9 14,1 15,0 17,4 14,4 15,7 14,6 14,3 12,1 .
   Efterløn, bev. I året 31,4 32,2 28,5 30,6 38,7 36,9 39,9 39,6 39,5 38,4    .
    efterløn, fra ovf. 9,9 8,5 10,9 12,5 14,3 13,6 14,4 14,0 12,3   9,3    .
Varigt, med tilskud            
Fleksjobansatte 3,4 6,8 8,6 13,0 19,2 24,3 30,0 36,2 41,5 43,9 ….
Skånejobansatte 5,2 5,6 5,4 5,6 5,9 6,1 6,0 6,0 5,9 4,9 .
Kilder: Statistisk tiårs oversigt 2008, Nyt fra Danmarks Statistik    , Statistikbanken, Statistiske Efterretninger 2008:14 
Socialstatistik 1998.17 og senere ”Sammenhængende socialstatistik” flere år.  DfA Årsberetning 1997 
*    Tidligere oversigt (tab. 7.8) angav antallet pr. ult. året. SFP: Sociale Førtids Pensioner. 
**  OY:  Overgangsydelse.   ***  beregnet tal,  dog ikke 'ledighedsberørte'  
+  Tallene omfatter  ikke dagpenge ved barsel, og til og med 1999 kun ansatte ved private. Fra 1.4.1990 til 1.1.2000 mod-
tog offentlige arbejdsgivere ikke længere dagpengegodtgørelse fra kommunen, og private arbejdsgivere skal betale de 
første 2 ugers dagpenge. Derfor ikke umiddelbar sammenlignelighed til tab. 8.9. 
++    Indtil 1993 ’hovedpersoner’= familier, fra 1994 personer    +++ Heri indeholdt revalidenter 

 
2 Førtidspension: 

2001: Folketinget (ABCFMQV) vedtog førtidspensionsreform til ikrafttræden 
1.1.2003, i alt væsentligt i overensstemmelse med tankerne fra Socialkommissionen. 
Grundtanken i reformen er ved tildeling et brud med erstatningsynspunkte: det skal 
ikke længere konstateres, at du har lidt er erhvervsevnetab af en vis størrelse, som si-
den skal kompenseres. Nej, det skal undersøges, om din arbejdsevne er nedsat - om 
nedsættelsen er varig - og om nedsættelsen er af et sådant omfang, at du - uanset mu-
lighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse 
i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægts-givende ar-
bejde. Selvom SPL altså ikke længere opererer med procentvis erhvervsevnetab, skal 
man alligevel vurdere en størrelsesorden - den må nu blot ikke angives som en pro-
centsats. Meningen med loven er, at tildeling nærmest skal ske ved 'kun ubetydelig 
arbejdsevne'. Ved lovens vedtagelse antog Folketinget, at tilkendelsestallet ville 
komme til at ligge et sted omkring eller under antallet af tilkendelser af MFP+HFP. 

2001 
Førtids-
pensions-
reform 
Arbejdsevne -  
ikke  
erstatning 
 
 Også ved udmåling har førtidspensionsreformen gjort op med 1960'er reformens 
erstatnings-princip eller kompensationsprincip. Som nævnt p. 149 var idéen med 
LIP-MIP-HIP konstruktionen, at den invaliderede varigt skulle have en levestandard 
på niveau med en jævnaldrende i arbejde værende, enten i form af pension alene eller 
i form af pension + arbejdsindkomst. Samfundet skulle kompensere for erhvervsev-
netabet. I 2001 har førtidspensions-forligspartierne genoplivet 1930’ernes 
forsørgelses-princip: hvor lidt vil vi være bekendt at lade ham/hende overleve på? 
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Dagpenge- 
niveau og in-
gen 
BoY 



Det er i 2003: den invaliderede skal varigt have en levestandard på niveau med en 
modtager af arbejdsløshedsdagpenge, dog kun hvis hun/han altså ikke er samlevende. 
Hvis hun/han bor med kæreste, må hun/han klare sig med 85% af dagpengemaksi-
mum. Det er en del mindre end den jævnaldrende, i arbejde værende, har. Hvis 
hans/hendes handicap afføder udgifter, f.ex. medicinudgifter, kan dækning af sådan-
ne udgifter søges efter LSS, hvor hun dog selv må afholde de første 6000 kr./år af 
udgifterne, før der er til indkøb af rugbrød og løg. Mange førtidspensionister har be-
tydelige medicinudgifter. 

 
Et regneeksempel fra Århus Kommune (fig. 9.4) godtgør, at en førtidspensions-

modtager årgang 2003 vil have mindre til rådighed end en pensionist på forhøjet 
almindelig førtidspension, pensioneret i 2002. Det skyldes især, at pensionistfordele-
ne, især boligydelse og medicintilskud, falder væk som led i førtids-pensionsforliget. 
Det er tænkeligt, at det for nye pensionister lavere ydelsesniveau er passeret upåagtet 
igennem i det brede folketingsforlig, fordi en del folketingsmedlemmer og de etable-
rede førtidspensionister ('s organisationer) ikke har regnet ordentligt på lovens 
virkninger og i øvrigt ikke rammes af dem - det får (kun) virkning for pensionister, 
hvis sag rejses efter 1.1.2003. 
 
Fig. 9.3  TILDELINGSKRITERIER FOR PENSION 1994-2002     2003-  
Folkepension 67 års alder     65 år 
Førtidspension 
2 Højeste 
3 Mellemste 
4 Mellemste 
5 Forh. alm. 
 eller alm 
6 Forh. alm. 
 eller alm 
7 forh. alm. 
 eller alm. 

     tildelt før 1. januar 2003 
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"* 

Én sats: 
"Arbejdsevne 
varigt nedsat ..  
uanset mulighed for 
støtte ..  
ikke i stand til at 
blive selvforsørgende 
ved indtægtsgivende 
arbejde .." 
 

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: udelukkelsesgrænsen 2/3 DP 
max.       

 
Førtidspensionsreformen byder på en administrativ nyskabelse, idet man i loven 

har forskrevet anvendelsen af en bestemt skematisk fremgangsmåde, kaldet arbejds-
evnemetoden, til vurdering af klientens arbejdsevne. Grundidéen i arbejdsevne 
metoden er tanke-kontrol: en af metodens fædre, Jens Bang, skriver herom:36 Social-
rådgiveren skal sige: '.. jeg vil ikke høre om, hvad du ikke kan - jeg vil høre om alt 
det, du kan'. Socialpsykologisk er der nok tale om at satse på en Rosenthal-effekt: 
ved at socialrådgiveren påvirker klienten til at fokusere på talenter, snarere end tab, 
kan talenterne udvikles snarere end ødelægges. Herom henvises til opslag på Social-
ministeriets hjemmeside www.sm.dk. Socialrådgivningsfagligt, fag-etisk, kan det vel 
diskuteres, om klienten oplever sig taget alvorligt, når socialrådgiveren kun vil høre 
om ressourcer, ikke om belastninger. Det kan vel tænkes, at klientens satsen på talen-
terne af og til ikke fører til, at nogen vil købe talenterne for løn - så énsidigheden i 
kommunikationen medfører, at klienten mister tilliden til socialrådgiveren. 

 
                                                           
36   Jens Bang (2003): Arbejdsevnemetoden 
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Fig.  9.4  Førtidspensionists indtægt og rådighedsbeløb før / efter 1.1.2003 
Førtidspensionist, enlig u. andre indtægter. 
Regneeksempel fra Århus Kommune 

Tildeling før 1.1.2003 
FAFP § 14.3.1 

Tildeling efter 1.1.2003 
SPL § 20 
 

Grundbeløb 
Førtidsbeløb (skattefrit) 
pensionstillæg 
I alt 
Skat  39% 
af  9.064 - fradrag 2.967 
Pension netto pr. md. 

4.517.- 
1.149.- 
4.547.- 

10.213.- 
 

2.377.- 
7.836.- 

    13.503.-

Skat 39% 
fradrag 2.967         4.109.- 
ATP                            74.- 

9.320.- 
Boligstøtte  65 m2 2 vær. 
Husleje 3.500 excl. el vand varme 

Boligydelse 
max.    2.753.- 

Boligsikring 
1.574.-

Varmetillæg (årlig udgift 7.000) 125.-  
Helbredstillæg 85% 
          Tandlæge (årligt 500.- eftersyn m.v.) 
          medicin (årligt 3.600) 

 
35.- 

255.- 

 

TV-licens  50% tilskud 
Bustilskud månedskort 390.- 50% 

87.- 
195.- 

 

I alt kr. netto        11.286.- netto       10.894.-
Husleje, varme, tandlæge, medicin, licens, 
buskort 

4.638.- 4.638.-

Til rådighed efter faste udgifter 6.648.- 6.256.-
 
 

I 2003 er Lov om HFP, MFP, FaFP blevet udskilt fra Lov om social pension. At 
have den gamle og den nye førtids-pensionslov i én lov blev for indviklet. I 2005 
vedtog Folketinget at hæve de to laveste pensionssatser til niveauet for MFP (som 
besluttet, B33, i 1981-82!). 
 

Ved forhandlingerne om finanslov 2005 foreslog Dansk Folkeparti (deltager i 
satsreguleringsforliget), at også fattige førtidspensionister skulle have en særlig 
ydelse, på lige fod med fattige folkepensionister. Det blev fra i finanslov 2006 og 
fremefter, finanslov 2005 var forhandlet på plads.  Så: diskussionen om fattigdom 
kan godt komme op (igen), når satsreguleringsordningen har løbet endnu nogle år. 
Antagelig dog fortsat uden, at en  fattigdomsgrænse bliver vedtaget.  I fig. 9.5.a, 
p. 305 kan ses, hvor meget større folke- og førtidspension ville have været, hvis 
de havde fulgt lønudviklingen – og hvor stor en del af gabet, Pia-checken dækker.  
 
 Efter Højesteretsdommen 22.12.1999 om uretmæssigt lav førtidspension blev 
4100 sager genoptaget, heraf fik 2800 personer tilkendt eller forhøjet pension, med 
tilbagevirkende kraft (Ankestyrelsen 2002.06.24) 
 

Af skemaet fig. 9.4 fremgår 1) størrelsen af ydelser efter loven, og 2) ydelsernes 
indtægtsregulering og skattepligtighed. Ydelsessaterne reguleres årligt pr. 1. januar. 
Det skal bemærkes, at pension, tilkendt før 1. januar 2003, fortsat indkomstreguleres 
(og forhøjes eller nedsættes) efter de gamle regler. 

 

9  2000-   NEOLIBERALISMENS KONSOLIDERING - MARKED-GØRELSE 303

 



 

Fig. 9.5  DE ENKELTE PENSIONSTYPERS BESTANDDELE og disses  
 størrelse og regulering 2008. 

Social Pensionslov 2001 
Satser:     SPL § 49.  Fradrag:  
SPL §§ 27-29 
 

Størrelse årligt             
Lovens tal         
2001/2003                 1.1.2009 

  Indtægts regulering Skatte-
pligtig 

Folkepension grundbeløb § 49 

Folkepension pensionstillæg 

 

Førtidspension (§16) 

51.144 kr.                  63.046 kr. 
51.480 kr.                  63.468 kr 
Gifte/saml.  

24.024 kr.                  29.640 kr 
152.880 kr. 
129.948 saml. 

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

+ 

HFP, MFP og FaFP lov 2003 FaFP + aFP er ved lov af  hævet til MFP niveau (tillæg)  

Grundbeløb § 13 54.024 kr.                   63.046 kr + grundlag: indt. v pers. ab. 
mv. 

+ 

Pensionstillæg  enlige § 13 54.564 kr.                   63.468 kr 

25.464 samlevende 

+  grundlag: egen og evt. 
samlevers indtægt 

+ 

Invaliditetsbeløb 

§ 13 

26.346 kr.                   30.660  kr. 
Hvis ægtefælle modtager HFP 
eller MFP eller IY: 
22.464 kr.           19.392 kr. 

- - 

Erhvervsudygtighedsbeløb 

§ 13 

36.396 kr.                   42.324  kr. 
Hvis ægtefælle modt HFP: 
26.328 kr.          22.740  kr. 

- + 

Bistandstillæg § 16 32.028 kr.                   32.028 kr. - - 

Plejetillæg § 16 stk. 2 54.972 kr.                   63.936 kr. - - 

Førtidsbeløb 13.788 kr.                  16.044  kr. - - 

Invaliditetsydelse 26.543 kr.                   30.852  kr. 
Hvis ægtefælle HFP/MFP 
21.552 kr.            

- - 

Personlige tillæg  
(§17) 

Ydes til pensionister, hvis økonomiske 
Forhold er særlig vanskelige 

- 

 
3 Efterløn - nu også efterløn for kvægavlere: kalve-(ophørs-)støtte. 
 
Efter beskæringen af efterlønordning i 1998 ser vi ingen væsentlige ændringer 

2000-2004. I 2001 indføres fleksydelse: efterløn for fleksjobbere. 91% DPmax. 
Men 2004 byder på en nyskabelse, administrativt henlagt til fødevareministe-

ren: Enkeltbetalingsordningen, landbrugsreform 2005: Betalingsrettigheder til 
landbrugere, som i 2000-2002 modtog husdyrpræmier. Støtten er livsvarig og kan 
udgøre betragtelige beløb. Regnereglerne er næsten lige så komplicerede som Be-
skæftigelsesministeriets kontanthjælpsregler.37 Til forskel fra den alm. efterløns-
ordning er der dog ikke fradrag for arbejde, ejheller indbetalingstid. 
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37   se Direktoratet for FødevareErhverv (august 2004): Vejledning om enkeltbetalingsordningen. 



Fig.  9.5.a Udvikling i nogle ydelsessatser 1994-2009 – og udvikling u. fradrag til satspulje 

Faktisk sats/ beregnet .. 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Reelt enlig folkepens. 88272 98700 102624 105396 108768 111924 114168 116448 119244 122712 126516
Do – reg. m. timeløn 88272 109032 115044 119184 124188 129408 134196 137962 142908 148056 154126
Reelt enlig Højeste FP 139620 156084 161844 165212 171528 176508 180036 183636 188040 193500 199500
Do. – reg. m. timeløn 139620 172428 181488 188026 195924 204168 211728 217656 225480 233604 243180
Reelt enlig MFP 109848 122808 127500 130944 135132 139056 141840 144672 148140 152448 157176
Do. – reg. m timeløn 109848 135672 142958 148116 154332 160824 166776 171444 177600 183996 191544
Forsørger, kont.hjælp 106224 118380 122940 126254 130306 134088 136764 139500 142848 146988 151548
Do. – reg. m timeløn 106224 130692 137736 142692 148680 154920 160656 165156 171096 177252 184524
SDP/ADP max., FP 132340 148200 152880 157040 161980 166660 170040 173420 177580 182780 188500
Do. – reg. m timeløn  132340 163540 171340 177580 185120 192920 199940 205660 212940 220480 229580
Pia-check ”suppl.pens. ydelse”  §72d < 5000 < 5100 < 6200 < 6200 < 7600 < 7600 < 10000
Satsreguleringsordningen: i ht. Lov om en satsreguleringsprocent reguleres de sociale indkomstoverførsler for finans-
året med lidt mindre end den gennemsnitlige lønstigning 2 år tidligere. Det har fået bl.a. Velfærdskommissionen til at 
mene, at pensioner m.v. vokser i takt med lønningerne. Det gør de ikke. Ovenfor ses, hvad udvalgte overførselsindkom-
ster er i året og ville have været, hvis de havde fulgt timelønudviklingen: ”do – reg.”. Kilde: Finansminister-svar på sp. 2, 
5/9.2008 L 188 

 
Omsorg: Lovgivnings- og institutionsudviklingen 
 
 Udviklingen m.h.t. de ældres / handicappedes boligforhold38, bidrager til en vis 
uoverskuelighed: fra 2000 til 2005 øgedes det samlede antal boliger for ældre m.v. 
fra 68.559 til 73.006, især som følge af vækst i antallet af almennyttige boliger og 
private andelsboliger i tæt/lavt byggeri, mens antallet af plejehjemspladser og pensi-
onistboliger gik ned fra 29.685 til 18.130. Antal hjemmehjælpsmodtagere er øget fra 
198.426 til 203.261. Samlet personale voksede fra 94.425 til 99.835 årsværk i 2002  - 
ca. 99.500 indtil 2008. På grund af omorganisering af hjemmepleje og personalestati-
stik i de sociale ressourceopgørelser (Statistiske Efterretninger), indfasning af nye 
arbejdsopgaver (bl.a. administration af fritvalgsordning), kommunesammenlægning, 
og evt. ændringer i brugernes plejebehov er det umuligt ud fra statistikken at vurdere, 
om standarden for den enkelte er forbedret, uændret eller forringet. 
 
 Mens dramatikken vedr. ældreforsørgelse altså mere ligger ude i fremtiden, har 
perioden bragt en del ændringer på  institutionsområdet: 
1. fra 1996 etablering af kommunale ældreråd og klageråd vedr. hjemmepleje. Beg-
ge typer organer er netop rådgivende, har altså ingen beslutningskompetence. Deraf 
kan man næppe slutte, at deres møder og debatter forbliver uden betydning for kom-
munalpolitikernes beslutninger. Flere kommuner har i forvejen (frivilligt) haft 
sådanne ældreråd, hvortil ikke sjældent tidligere byrødder stiller og vælges. Jeg er 
ikke bekendt med analyser af rådenes arbejde. 
2. 2001 efter debat om mangelfuld medicinsk og anden behandling af plejehjems-
beboere og manglende lægetilsyn lovgaves om embedslægetilsyn med plejehjem. 
3.  I 2002 søsattes et af den nye regerings flagskibe: lovgivning om Fritvalg-ordning 
i ældreplejen (Lov om Social Service): kommunerne skulle indrette hjemmeplejead-
ministrationerne efter den såkaldte Bestiller-Udfører-Model (BUM), så brugerne efter 
tildeling og udmåling af praktisk bistand i hjemmet selv kan vælge, om kommunen 
eller en privat leverandør skulle udføre opgaven. Under kontrol, selvfølgelig, fra 
kommunens Bestiller-kontor. Èn af virkningerne var et bureaukratisk ekstra-apparat 
til en merudgift på et antal hundrede millioner. Så vidt vides har op mod 10% af bru-
                                                           
38 Se "Sociale tendenser 1992 p 56 og 1993 pp 60-61. 
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gerne valgt privat leverandør - men alle brugeres hjemmehjælp skal selvfølgelig ad-
ministreres efter ordningen. Hvor stor del af personalestigningen  i 2002 der skyldes 
administrationsarbejdet, har jeg ikke undersøgt. 
 
 Lov om forebyggende hjemmebesøg (1995) (se s. 256) er blevet implementeret. 
Den tilsigter (som Rødovre-forsøget), at give ældre mennesker mulighed for i egen 
bolig at få en snak med sundhedspersonalet og få overblik over egne eventuelle ska-
vanker og ressourcer, og dermed opnå større tryghed i forhold til evnetuelle 
symptomer. For nærværende er der mig bekendt fortsat ikke nogen kortlægning af 
implementering eller effekt. De sociale ressourceopgørelser udviser en stigning fra 
1997 til 2004, fra 70.000 til 195.500 hjemmebesøg, derefter aftagende. 35-40% af 
personerne i de relevante aldersgrupper får besøg.  
 

Tab. 9.10  ANTAL  PLADSER  OG  PERSONALE m.v. I  INSTITUTIONER  I  DEN 
SOCIALE SEKTOR. 

Pladser / ansatte   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Daginst.f.børn 374328 385976 386714 381491 381552 378282 353294 356372 355856 342274 ..
  personale*  84498 86624 85000 80987 81253 78507 77737 77929 77282 78128 ..
Skolefritidsordn. 144243 155407 161708 172902 181248 187047 199124 202061 205714 222366 ..
   Personale* 11300 12600 12700 13940 14245 15084 15593 15779 15123 17654 ..
Børnehavetakst/md 1204 1254 1311 1417 1509 1571 1640 1701 1702 1376 1409
Vuggestuetakst/md 2133 2256 2336 2505 2640 2742 2879 2969 2530 2619 2654
Døgnanbr. børn/u. 15856 16615 17438 18339 18738 18335     .    17182 17917  ....     .
Døgninst.f.børn** 3166 3190 3371 3371 3365 3354 3362 3231 5054 …. …
  Personale 6597 7566 6868 7006 7570 7874 7551 7395 7651  … ….
Psyk.hospitaler 2160 2238 2150 1881 1947 1856 1698 1594 …. .. ..
  Personale 4994 5512 5952 5986 6016 5881 5823 5637 ….   .. ..
Forsorgshjem m.v. 2377 2358 2377 2398 2337 2453 2492 2455 …… … …
  Personale 1404 1368 1389 1710 1768 1743 1783 1953 1942 …. ..
Stofmisbr.- døgnpl 271 278 276 353 447 509 458 570 296 … …
  Dagpladser 3020 3192 3874 4038 4773 4785 5327 5807 6794 … …
  Personale 647 711 780 771 904 897 933 1097 990 … ..
Botilbud i alt 10150 10861 10840 10819 11084 11205 11320 11212 11393 10382 ..
  Personale 13840 15079 15428 15843 116767 17121 16915 17099 17274 ….. ..
Botilbud, f/ps hand. .. 7448 7359 7516 7495 7423 7503  7689 7551 ….. ….
  Personale .. 10538 11019 11745 12267 12507 12342 12588 12797   …..
Botilbud sindsliden .. 3413 3301 3303 3589 3782 3769 3709 3704 ….. ….
  Personale   **** .. 4269 4323 4098 4500 4614 4552 4511 4477 ….. ..
Ældreomsorg i alt 93899 93567 94425 95594 99835 99456 99006 99378 99908 99643 ..
Ældreboliger i alt 66640 68385 68559 69507 69538 70160 72129 73916 76586 76678 ..
 Heraf plejebolig mv 34786 31244 29685 27635 25802 23820 21280 18130 49110 47042 ..
Forebygg. hj.besøg 101797 160767 183373 185247 188121 194212 195507 188077 184665 ….. …
Hjemmehjælpmodt 201488 194358 198426 201258 203268 203169 200047 203261 206886 206631 ..
Socialforv. mv. 8256  fra  1999 findes tal ikke .. .. .. .. .. ..
Samlet personale t. 304,7 310,1 311,8 315,7 323,3 321,8 323,4 322,9 324,9 323,4     ..
Kilder: Statistisk 10 års oversigt 1997,1999,2000,2002-2006:  Statistiske efterretninger, Social sikring og retsvæsen. 
*        Personale, omregnet til fuldtids beskæftigede.  37 t. pr. uge.  
**    Inkl. dagpladser.  *** Inkl. medhjælpere til handicappede i bofællesskaber m.v.   
****  Tidl. H-plejehjem (psykiatriske plejehjem under sygehusvæsenet) + hjem for senildemente 
*       Opgørelsen ændret i 2004: tælling i september (tidl. i maj). Derfor databrud: mange børn ophører i daginstitution før 
sommerferie og starter skole (og skolefritidsordning) i august. Se Socialstatistik 2005:19 
++    Hjemmehjælpsmodtagere: varig hjemmehjælp:  i uge 10 Socialstatistik, f.ex SE 2007:9 ressourceopgørelse 
 2007 tal er behæftet med betydelig usikkerhed grundet mangelfuld indberetning fra kommuner, se SE 2008:7, :14 
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9.4.1.2   Arbejdsløshedsforsikring,  arbejdsformidling, aktivering, arbejds-
skadeforsikring.  2000-2008 

Perspektiver og problemer på arbejdsløshedsområdet. Institutionsudviklingen. 
 
 Den store omlægning på ydelses- og rettighedsområderne skete med 1993-1994 
reformerne, herunder især tabet af optjeningsret ved støttet arbejde, og halve dag-
penge til unge, og 1995 beskæringen af DP varighed. Linien videreføres med 
lovændringer i 2003 om bl.a. loft over kontantydelser og lavere ydelser til unge 
(ABCOQV forlig) 
 

2000-2001 bragte nogle mindre justeringer og forbedringer bl.a. på servicejob- og 
fleksjob-områderne. Der blev lovgivet om kompensation til handicappede i erhverv 
(1998/2000). 2001 regeringsskiftet medfører omorganisering af topledelsen af aktive-
ringsområdet og andre områder: Arbejdsministeriet omdøbes til Beskæftigelses-
ministeriet, LAS lægges ind under beskæftigelsesministeriet, ligeså syge- og barsels-
dagpengeområdet. Herefter følger en del lovgivning om styrelsen af indsatsen, bl.a. 
om mulighed for sammenlægning af kommunernes aktiverings-/ beskæf-
tigelseskontorer med AF, og om ensartning af indsatserne for AF-aktiverede og 
kommuneaktiverede. Disse lovændringer ligner forstudier til kommunalreformen, i 
hvilken indsatsen samledes i kommunale jobcentre (vedt. juni 2005).  

 
Udviklingen i ledighedstallene er flertydig (tab. 9.9): fra 2000 til 2004 voksede 

antallet af helårs dagpengemodtagere fra 125.000 til 150.000 regnet helårs. Antallet 
af aktiverede faldt lige så meget, med 24.000. Og antallet af kontanthjælpsmodtagere 
voksede med 7.000. Antallet af fleksjob voksede med 28.000. ATP-tallene for be-
skæftigede lønmodtagere er næsten konstant (s. 279). Skattelettelser og belåning af 
ejendomsværdistigninger antages at have givet anledning til stor økonomisk vækst – 
2005-2008. Ved årsskiftet 2008/2009 ses brat stigende ledighed (endnu ikke i tabel!). 

 
AF’s og især kommunernes brug af uddannelse som aktivering aftager – det kriti-

seres kraftigt af bl.a. 3F 
  
Lovudviklingen på området (med et vist overlap til BiL/LAS-området): 
1 Lempelse af ALL sanktioner - for at gøre dem mere troværdige (2000) 
2 Voksen- og efteruddannelsesreform (2000) 
3 Udvidet område for servicejob (2000) 
4 Kompensation til handicappede i erhverv - peramentgørelse) 2000 
5 En del ændringer som følge af EU direktiv (ligebehandling m.v.) 2001 
6  Lov om servicejob ophævet 2002 
7 Omlægning af voksen- og efteruddannelse (beskæring) 2002 
8 Orlov til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. 2002 
9 gennemførelse af EU deltidsdirektiv 2002 
10 Mulighed for tværfaglige a-kasser. Liberalisering.  2002 
11  'Flere i arbejde' forlig okt. 2002 mellem ABCOQV: hovedsagelig forsk. nedsæt-

telser af kontanthjælp (incitament, se også 9.4.0). Principiel tilnærmelse mellem 
aktiverings-system for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, udstræk-
ning af ungdommen til 30: også 25-29 årige DP modtageres aktivering frem-
skyndes, og kontrollen skærpes i form af styrket kontaktforløb.  
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12 Lov om tidsbegrænset ansættelse (svækket ansættelsessikkerhed for visse grupper 
- EU direktiv: harmonisering nedad) (2003) 

13 Lov om Aktiv Beskæftigelses Indsats og Lov om ansvaret for og styringen af den 
Aktive Beskæftigelses Indsats (en del af flere i arbejde forliget okt. 2002). Sam-
ling af bestemmelser om aktivering af forsikrede og ikke forsikrede ledige. Om 
de regionale nævns kompetence. Sænkelse af ydelsesniveau i LAS. 2003.  

14 Udvidelse af personkredsen for ASL 2003 
15 Ferielov: 100 mill. af renteafkast flyttes fra feriefond til statskasse 2003. 
16 Forlig om Den fremtidige beskæftigelsesindsats (COV) - led i forlig om kommu-

nestrukturreform. Indsatsen samles i kommunalt-statslige jobcentre. Medio 2005 
udmelder ministeren rammer og kriterier for 40 kommende Jobcentre.og rammer 
og kriterier for 10 pilot-jobcentre (forsøgsordning). Fra slutningen af 2005 etable-
res løbende fælles jobcentre. Pr. 1. januar 2007 var etableret jobcentre i alle 
kommuner. KL-høringssvar 22.12.2004: ordningen vil give dobbeltarbejde i 
kommunernes socialforvaltninger.  

17 Afskaffelse af skole-praktik i de tekniske skoler 2004. Skolepraktik trådte helt el-
ler delvis i stedet for almindelig praktik i håndværksvirksomheder, og var en 
støtte til lærlinge, som ikke selv via netværkskontakter kunne skaffe praktikplads. 
Afskaffelsen vil antagelig medføre at flere opgiver at søge uddannelse eller drop-
per ud af uddannelse, ikke mindst 2. og 3. generations indvandrere. Formel 
begrundelse: at skolepraktik er en mindre god uddannelse end 'rigtig' praktik-
plads. 

18 Hjemmel til registersamkøring i kontroløjemed (2006, 2007). 
19 Begrænsning af retten til nedsatte dagpenge – rammer deltidsbeskæftigede (2008) 

og beskæring af fortrydelsesretten i efterlønsordning (2008)  
20 Finanslovaftale 2009 (COV): A-dagpenge skal finansieres kommunalt. Arbejds-

formidling skal være rent kommunal opgave pr. 1.8.2009. Fagbevægelsen raser! 
  

Mange regler, udstedt administrativt af beskæftigelsesminisiteren efter bemyndi-
gelse, indskærper kontrol med de lediges rådighed og straffer overtrædelse med 
dagpengetab eller tab af kontanthjælp. Kommuners og A-kassers eventuelle forsøm-
melighed med at udøve kontrollen straffes med bortfald af refusion. Et minister-bud 
om lediges pligt til at sende 4 ansøgninger om  ugen blev dog efter et års tid opgivet 
efter kritik fra arbejdsgivere, der fik for mange ”useriøse” ansøgninger.  

 
Gennemgående træk i administrative og lovgivningsmæssige ændringer er krav 

om mere fleksibilitet hos de ledige og mindre security  for de ledige: dagpenges og 
kontanthjælps kompensationsgrad falder. Flexicurity-modellens karakter er ændret. 
Uddannelse bliver mindre fremtrædende arbejdsmarkedspolitisk redskab. 
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Tab. 9.11 Nogle ARBEJDSMARKEDSPOLITISKE  foranstaltninger. 1998– 2008 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Orlov mv. gnsnt. 44,1 35,3 28,5 24,2 17,5 5,2 3,6 3,5 3,0    …   .
Støttet beskæftigelse 45,7 41,8 49,9 62,1 68,2 68,7 73,9 75,2 76,5 ….    .

Uddannelse 
(vejl.+opkval.) 

31,1 44,8 43,4 41,1 42,5 36,1 36,7 37,1 33,2 ….    .

I alt (excl. tilbagetrækning) 120,9 121,9 121,8 127,5 128,2 109,9 114,2 115,8 112,7 ….    .
Kilde:  Statistisk Tiårsoversigt 2008 p. 49 



 

9.4.1.3    Syge- og barselsdagpenge,  sygesikring, sygebehandling  2000-2008  
 
 Hvis sygeligheden spejles i antallet af sygedage, er flere blevet mere syge i Dan-
mark fra 2000 til 2008: antallet af sygedagpengemodtagere vokser fra 430.200  til 
468.400, og antallet af sygedagpengeuger vokser fra 3,25 mio til 4,6 mio (tab. 9.9). 
Den gennemsnitlige varighed vokser således fra 8 til 9,8 uger. En - antagelig mindre 
del af - forklaring kan være væksten i fleksjob, fra 8.600 til 43.000. Når en del men-
nesker, der ellers skulle have haft førtidspension, forbliver i job, må man antage, at 
nogen af dem (trods skånehensyn) bliver syge en del af tiden. Men som nævnt oven-
for og nedenfor er oplevet højt stressniveau og arbejdstempo ikke mindst i daginstitu-
tionssektor og ældresektor antagelig medvirkende forklaringer. I den kommunale 
sektor er svaret på højt sygefravær ikke 'sæt tempoet ned' foranstaltninger men sam-
taler om, 'hvordan man egentlig har det med jobbet' og andre 'fraværsreducerende' 
tiltag, som ikke sjældent af medarbejderne opleves som mere kontrol- end støttepræ-
gede. 
 
 Lov-udviklingen på området er mindre justeringer, præget af forskellige typer 
hensyn: 
 
Ændrede beregningsregler for tilskud til medicin: lavere tilskud (2000,2008). Ned-
sættelse af refusion til arbejdsgivere. (2000) Egenbetaling for private arbejdsgivere 
(2003). Sparehensyn. 2006, 2008: arbejdsgiverperiode forlænget fra 14 til 15 dage og 
til 21 dage.  
 
Tilskud til medicin, indkøbt i andre EU-lande (2000) (EU-harmonisering)  
  
Ophævelse af 70 års aldersgrænse (2000) og udvidet adgang til forlængelse af dag-
pengeperiode ved behov for afklaring af helbredelsesmuligheder (2000). Amterne 
pålægges ansvar for tandpleje for særlige grupper (institutionsanbragte) (2000). For-
længelse af barselsorlov (2002), og skattefrihed/fradragsret for arbejdsgiver-betalte 
sundhedsbehandlinger (2002). Optjening af ferieret under barselsorlov (2003). Og 
endelig: hjælp til personer med visse former for opholdsret ved dagpengeopfølgning i 
SDP sager i udlandet (2004) (standardforbedringer). I 2005 bedre adgang til dagpen-
ge ved pasning af sygt barn. 2006: 52-uger reglen: øget adgang til forlængelse. 2008 
vaccinationsprogram mod Livmoderhalskræft (finansieret v. dyrere medicin).  
 
2006: strammere regler for administration og refusion af dagpenge, for at 'motivere' 
kommuner til mere effektiv opfølgning. Registersamkøringsregler.  
 
2006: Barselsdagpengeregler ud til særlig lov. 
 
2007: Sundhedslov træder i kraft (del af strukturreform). Gentager og indskærper 
reglen om, at patienter med lægeligt behov for genoptræning skal have udarbejdet 
genoptræningsplan af udskrivende overlæge – og kommunen skal implementere gen-
optræningen. Der er god anledning for kommunerne til at integrere træningsindsats, 
dagpengeopfølgning og socialrådgivning. Om det sker – vides pt. ikke. 
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9.4.1.4  'Bistandslovområdet' 2000-2008:  

Retssikkerhedslov (LRA), Servicelov (LSS) og Aktivlov (LAS), Integrations-
lov (INT): Ydelser, institutioner, administration. 
Perspektiver, hovedmotiver, problemer. Lovudviklingen. 
 
 Politisk tilstræbt udgiftsbegrænsning via kommunalisering, brugerbetaling, 
markedsgørelse og nedsættelse af ydelser: 

Generelt er ydelserne på den gamle bistandslovs område, dvs. Lov om Aktiv So-
cialpolitik (LAS) og Lov om Social Service (LSS) samt Integrationsloven (INT) 
præget af regeringernes politik med at lade kommuner og brugere finansiere en sta-
dig større del af udgifterne - samt at stramme de økonomiske rammer om 
kommunerne. Ved 2003 ændring af førtidspensionslovgivning væltedes udgifter også 
over på kommunerne, tilskud flyttes fra pensionslov til LSS. Indførelse af grund-
takstmodellen for visse sociale serviceydelser: dvs. kommunal betaling for det meste 
af dyre, hidtil amtslige, foranstaltninger (2001) tilsigtede at motivere kommuner til 
tilbageholdenhed med dyre foranstaltninger. Heraf fulgte en del ekstra administrativt 
merarbejde. Styringen er blevet centraliseret via ministerfastsatte procedureforskrifter 
og via intensiveret statslig kontrol. Siden, i 2007, blev finansieringen (næsten) rent 
kommunal. 

 
Lovændringer lader de brugere, der er afhængige af overførselsindkomster, have 

stadig mindre at gøre med. Det gør ikke-ændring også: satsreguleringsaftalen øger år 
for år afstanden mellem i arbejde værende og de overførselsindkomstafhængige. 
 
 Det ene hovedmotiv bag lov-beslutningerne synes at være ønsket om at mindske 
offentlige udgifter i det enkelte budgetår. Det gælder for begge periodens regeringer - 
og det gennemtvinges også at gælde kommunalbestyrelserne. En meget stor del af de 
kommunale beslutninger er præget af budgetklemmen.  
 
 Det andet hovedmotiv bag beslutningerne synes at være: motivér dem via lavere  
ydelser. 
 
9.4.1.5  Institutions- og ydelses-udviklingen 
   
 På området daginstitutioner for børn ser vi 2000-2008 en nedgang 386.714 til 
342.274 eller 8,6%. Personalereduktionen er fra 85.000 til 78.128 eller 8,5%. Børne-
havetaksterne stiger 31%, vuggestuetaksterne 27% fra 2000 til 2007, besluttes så af 
Folketinget sænket (tab. 9.10, p 306). Mange steder sløjfes madordninger. Dermed 
fortsættes 1990’er udviklingen (se kap. 8.4.1.4): dyrere og ringere normerede institu-
tioner. Daginstitutionspersonalet har generelt et højt sygefravær og tidlig 
tilbagetrækning. Skolefritidsordninger: pladstal og personale vokser 38-39% . Nor-
meringen var ca. 12,5 barn pr. medarbejder. For 2009 forhøjer mange kommuner 
betalingen for skolefritidsordninger – det får en del forældre til at melde barnet ud. 
 

I 2002 ophæves anciennitetsprincippet for børns ret til daginstitutionsplads, en 
regel som blev indført for at forbyde kommunal diskrimination af arbejdsløses børn. 
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 I 2003 gives lovhjemmel til, at børneinstitutioner kan tilbyde madordning, og  i 
2008 at de skal tilbyde! - mod fuld forældrebetaling (ABCOQV). Begrundelse: en 
del kommuner tillod institutionerne (økonomisk decentralisering) at vælge mellem at 
afskaffe madordningen eller at fyre pædagoger. 
 
 På området truede / belastede børn og unge: døgnabringelser ser vi en vækst fra 
17.400 til 18.300 (tab. 9.10). Inden for anbringelser ser vi inden for døgninstitutio-
ner 2000-2003 konstant antal pladser og stigende personalenormering. En 
delforklaring kan måske være indførelsen af 'ungdomssanktion' (2001), som skulle 
holde nogle unge ude af (statsligt finansieret) ungdomsfængsel. Det er talmæssigt og 
handlingsmæs-sigt mindre gennemskueligt, hvad der egentlig sker på området. Man-
ge kommuner har satset på 'anbringelsesforebyggelse': støtte til familier i hjemmet, 
familieværksteder, personlige rådgivere. Og hvis sådanne indsatser ikke kan løse fa-
miliernes problemer: aflastningsophold, familieplejeanbringelse m.v. 
Anbringelsesreform 2004 tilstræber administrativt kvalitetsløft og (billigere) slægts-
anbringelser. Slægt har ikke altid flere ressourcer end familie. Det forhold, at 
personlig rådgivning konteres anderledes end institutionsanbringelser, gør ikke ud-
viklingen lettere overskuelig. Debatten blandt fagfolk har især handlet om det 
problematiske i, at kommuner i stigende omfang 'hjemtager' børn fra velfungerende 
plejefamilier, fordi anbringelse er for dyr - hjem til mor og far med ungen, med eller 
uden adækvat kommunal støtte. Nogle indvandrerbørn bliver, efter sprogscreening 
kørt til fjernere beliggende skoler med større andel danske børn, for at integreres. Ef-
ter skoletid køres de hjem. Inklusion? 
  
Ydelser til voksne 1: Kontanthjælp, aktivering,revalidering, integration:  

Antallet af kontanthjælpsforsørgede plus aktiverede lå frem til 2004 nogenlunde 
konstant på 182.000 (regnet helårs)  og sank så frem til 2007 (incl. personer på intro-
duktionsydelse). Voksende, siden aftagende ledighed er antagelig en hovedforklaring 
på udviklingen. Antallet af revalidender falder (tab. 9.12, s. 313) 

 
Et gennemgående tema i de 4 års sociale praksis og lovændringer er den neolibe-

rale 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 ledighed, og stram rådighedskontrol. Se herom kap. 9.4.0, p. 292. Sidst i perio-
den overlejres den neoliberale incitaments-ideologi særlig tydeligt af xenofobi, 
fremmedfjendskhed. Med hensyn til råd og vejledning opleves udviklingen 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.  

 
Det 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, og loft over kontantydel-
ser til kontanthjælpsklienter efter ½ år. Rettigheds-beskæringerne skal dels lette 

Børneområdet: 
døgn 
anbringelser  
 
forebyggelse 
 
'hjemtagning 
 
 
Uoverskuelig-
hed 
 
 
 
Inklusion af 
sprogsvage? 

Madordning 
mod (ekstra) 
betaling 

 

Fattigdom som  
'incitament' 
 
aktivering som 
kontrol 
Arbejdstvang 
for  
stigmatiserede
minoriteter 
trykket på de offentlige kasser, dels motivere de pågældende til at finde job. 
 
De unge – en stærkt voksende kategori, først 18-19 årige, siden 18-24 årige, – 

søges generelt motiveret gennem lave ydelser:  lav kontanthjælp, ½ brutto revalide-
ringsydelse (først for 18-22 årige, fra 1995 også 23-24 årige), ½ dagpenge.  Så: hvis 

 
Lave dagpenge
og  BRY til 
unge.  
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 
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unge (LAS). I december 2002 bliver der skåret lidt mere: efter 9 måneders kontant-
hjælp og 6 måneders aktivering sættes kontanthjælp lig med SU legat-delen. (Forlig 
Flere i arbejde okt. 2002, ABCOQV). Samtidig forlænges ungdommen til og med 29 
år mht. fremrykket aktivering: skærpet kontrol. Dog: 2007 lempelser for sindssyge. 
 

 
Fig. 9.6  Håndsrækning.  
Regeringen mener, det er en fordel for arbejdsløse indvandrere at få mindre i kontanthjælp end 
arbejdsløse danskere.         Politiken 3. februar 2002.   Med venlig tilladelse af Roald Als 

 
Indvandrerne fik deres særlige indsats med reglen om integrationsydelse i ste-

det for - og lavere end - kontanthjælp i 1998. At forskelsbehandle på den måde er i 
modstrid med Danmarks tilslutning til Flygtningekonventionen, så reglen måtte op-
gives (januar 2000) efter en del også international kritik. Men der er løsninger: i 2002 
vedtog Folketinget (COV), at personer, der har brug for kontanthjælp, skal have ca. 
det halve som starthjælp, hvis de ikke inden for de seneste 8 år har opholdt sig 7 år i 
landet og ikke haft 2½ års ustøttet arbejde (2007) inden for de 8 år.39 Det gælder selv-
følgelig også for danske statsborgere. Der er godt nok ikke mange af dem, der er i 
den situation, så i praksis bliver det kun de små brune .... (antog man). I 2002 vedto-
ges (ABCOQV), at kommunen skal oprette en individuel kontrakt med indvandreren 

                                                           
39 Mette Blauenfeldt e.a. (CASA 2006): Flygtninge på starthjælp analyserer fattigdomsvirkning 
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om hans/hendes integrationsforløb, i stedet for som hidtil en handlingsplan. Det an-
toges, at ordet kontrakt ville virke mere disciplinerende end handlingsplan. Effekt? 
Mere ivrig jobsøgning - ikke flere i job, før 2005 opsvinget. ACOV forlig 2005 ind-
førte ”300 timers reglen” i LAS: ægtepar, hvor begge modtager kontanthjælp, mister 
den enes kontanthjælp, hvis hun ikke inden for 2 år har haft 300 timers normalt, 
ustøttet arbejde. Det ”antages”, at hun har valgt ikke at stå til rådighed for arbejds-
markedet. Reglen har i 95% af sagerne ramt indvandrere, som tilsigtet. Forligets titel 
var ”En ny chance til alle”. Evalueringer fra SFI og AKF (2008) at 50% af kommu-
nerne har iværksat en ”særlig indsats”. Få kom i job, de øvriges mer-fattigdom er 
lidet undersøgt: nogen betaler ikke husleje, nogen tager lån. Inklusion? 

 
Et resultat af lovgivning for enkeltgrupper, som skal have mindre end 'de nor-

male', er et stort antal satser for specielle grupper og et stort antal undtagelser, f.ex. 
hvornår en ung alligevel ikke skal have den lave sats, og et mylder af fradragsregler. 
Ydelsesnedsættelse pga. loft over kontantydelser (se nedenfor) sker i samspil med 
boligstøtteordningen. Resultat: et uendelig kompliceret regelsæt. Mange kommuner 
har specialiseret forvaltningen, for at i det mindste nogen medarbejdere kan kende 
regnereglerne. Heraf er igen fulgt, at samme aktiverede klient har (mindst) en øko-
nomi-medarbejder og en aktiveringsmedarbejder/revalideringsmedarbejder og, hvis 
der er helbredsproblemer og/eller handicap, en handicapmedarbejder. Hvis aktive-
ringsmedarbejder bliver opmærksom på klientens længe oversete tandproblemer, 
som kan hindre aktivering, så skal økonomimedarbejder sættes i gang med at finde 
ud af, om renovering af tandsættet ligger inden for eller uden for, hvad klienten 'kun-
ne forudse'. Det ikke simpelt at tilvejebinge en helhedsorienteret indsats for 
pågældende klient. 

 

Tab. 9.12 Kontanthjælp 1998-2007 ialt, samt enkelte underkategorier. Kontanthjælp i % af 
samlet privatforbrug. 

Familier / personer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007
Kontanthjælpsmodt. (fam.) 355276 313374 312092 314110 314736 310945 306910 298217  285675 235640 200409
  Underholdshjælp 186383 178406 173350 166245 167607 171444 185698 179321 163743 161886 141537
  Revalidering m.v. 79518 76381 74644 70889 69386 64521 57294 52548 51715 47647 27853
     heraf revalideringsydelse 48805 36488 35080 33989 31926 29645 26192    22735 20990 20021 16403
  Aktiverede 95302 98074 101772 100533 103451 106162  94916    91512  91775  92980 84004
   heraf u. 25/30 39489 45306 46787 45486 46270 45574 46270    .. … …    ..
  handicappet barn 89570 34601 31253 31911 31464 29812 30990 31381 32383 32383 34696
  Sygebehandling 32679 35196 37254 37634 37122 36332 37201 34832 32688 32688 21810
  Enkeltudgifter 47730 52603 52394 49977 48433 50714 48838 43518 38486 34486 25567
Ledighedsydelse   5406 8610 12302 20400 23627 23634 22913
Introduktionsydelse   16375 11617 6798  4605  4581 3315
Starthjælp   3458 4242 4437 3997 4788
Mdr. kt.hjælp i året, fors. 7,4 7,6 7,7 7,6 7,2 7,5 7,5   7,5 7,3 . 6,6
Kontanthjælp mia. kr. 17,861 18,885 19,77 20,364 20,398 20,780 20,797 20,221 19,106 18,491 16,281
Kt.hjælp i % af privatforbrug 3,1 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 2,9  2,7 2,4 2,3 1,9
            
% familier 12,3 10,9 10,8 10,5 10,9 10,8 10,6 10,3 9,8 8,1 6,8
Kilder: Stat. Efterretninger: Sociale Forhold, Sundhed og Retsvæsen, flere årgange. S.M. Statistisk Tiårs Oversigt 2008. 
Opgørelsen vedr. 2007 (2008:14) har andre tal vedr. 2006 end opgørelsen vedr. 2006 (2007:14). Derfor har jeg valgt at 
bringe de 2 spalter med 2006. Forskellen er ikke forklaret i hefte 2008:14. At 2007 gav udsving, kan tænkeligt henregnes 
til strukturreformen. Men den kan ikke forklare, at man bringer ændrede tal for 2006. 

 
Alle kontanthjælpsmodtagere: 
I 2002 vedtog Folketinget en generel nedsættelse af de kontante ydelser: efter 6 

mdr. modtagelse af kontanthjælp nedsættes hjælpen med et kronebeløb. I 2003 vide-
reføres nedsættelsen. Betegnelsen er loft over kontante ydelser bestående af kontant-
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hjælp plus boligsikring. Teknikken er den, at hvis en families kontanthjælp plus bo-
ligsikring udgør mere end loftet, nedsættes boligsikringen. Som bekendt er 
boligsikring ubeskattet, så en nedsættelse af boligsikringen er lig med lige så mange 
færre kroner pr. md. til rugbrød og vintertøj til børnene. Ordningen rammer især to-
forsørgerfamilier med mange børn, som bor til leje. Ejendommeligt nok er der flest 
indvandrere i den kategori. Begge lovændringer er del af flere i arbejde forliget, okt. 
2002 - ABCOQV. Forligspartierne antog, at de pågældende således inciteret vil skaf-
fe sig job. En ganske stor del af de længere tids kontanthjælp modtagende har, 
foruden arbejdsløshed, større helbredsproblemer (f.eks. syge, hvis sygedagpenge er 
ophørt, flygtninge med traumer, misbrugere). Antagelsen om, at de blot kan inciteres 
til at finde job - og at arbejdsgivere står parate til at ansætte dem - ses ikke bekræftet. 
En del kommunalpolitikere er (2004) begyndt at besvære sig over, at loftet også 
rammer de syge. Et voldsomt byrokrati følger af samspillet mellem boligstøttelov-
givning og kontanthjælpsregler. Kontanthjælp udbetales bagud (især med det motiv 
at muliggøre træk i kontanthjælp ved udeblivelse fra aktivering), og boligsikring ud-
betales forud - derfor et antal efterreguleringer!  

 
Antal revalideringsbevillinger mere end halveres (tab. 9.12). Forklaring mang-

ler. 
 
Som følge af kontanthjælps-fattigdommen ser vi betydelig vækst i omfanget af 

udsættelser pga. huslejerestance, også børnefamilier. (Tal: Domstolsstyrelsens hjem-
meside, 2008). Fra 2002 til 2007 stigning fra ca. 1900 til 3377.  
 
 Fleksjob, ledighedsydelse og fleksydelse er også del af aktiveringssystemet 
inden for LAS. Fleksjob blev indført pr. 1.7.1998, tilsigtet som alternativ til før-
tidspension. Vi ser (tab. 9.9) en vækst 2000-2007 fra 8.600 til 43.900. Imidlertid 
var antallet af førtidspensionsstilkendelser i 1990'erne mellem 28.300 og 15.000, 
så det var ikke at vente, at fleksjob kunne afløse alle pensioneringerne. I perioden 
op til førtidspensionsreformen ser vi da også, at antallet af tilkendelser vokser 
igen. For dem, der blev visiteret til fleksjob fra 1.7.1998 - men ikke fik ét - var der 
oprindelig kontanthjælp at falde tilbage på. I 1999 indførtes ledighedsydelse (= 
82% DP-max) for personer, der var tilkendt fleksjob, men som (endnu) ikke havde 
fået ét eller var blevet fyret fra ét, i 2001 hævet til 91% af DP max. 2003-2006 
vokser antal modtagere af ledighedsydelse, 12.100, dels efter fyring fra fleksjob, 
dels i ventetid før fleksjob. Jeg er ikke bekendt med undersøgelser af fleksjob-
forløb eller årsager til fleksjob-ophør, evt. kollegers utilfredshed med ulige ansæt-
telsesvilkår. Både i den private og i den offentlige sektor benyttes fleksjob (med 
dertil hørende tilskud) ofte som alternativ til fyring grundet sygdom. For arbejds-
giver og for den enkelte giver den situation anledning til at vurdere, hvor meget 
netop dén konkrete arbejder er værd for virksomheden, altså til individualisering 
af løndannelsen. Ofte er lønnen i fleksjob laveste normalløn på pgld. faglige om-
råde. I 2001 lovgaves om fleksydelse, 'efterløn' for fleksjobbere. 
 

Skånejob til personer, der har fået tilkendt pension: ca. 6000 i 2002-2006 
 

Ydelser til voksne 2: handicapområdet 
 Der er tre hovedgrupper: fysisk funktionshæmmede (blinde, døve, bevægelses-
hæmmede, (sen)hjerneskadede), psykisk funktionshæmmede (sent udviklede, 
udviklingshæmmede, …) og sindslidende. Og så differentierer man imellem lettere 
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og sværere …  Området er stort og mangefacetteret. Statistikken (Danmarks) bi-
drager ikke til noget nuanceret billede. Det vil nærværende fremstilling heller ikke 
gøre. 
 

De fysisk funktionshæmmede har en mangfoldighed af interesseorganisationer: 
Samfundet og Hjemmet for Vanføre, Dansk Handicapforbund, De Samvirkende In-
valideorganisationer (DSI), Hjerneskadeforeningen, Dansk Blindesamfund, Muskel-
svindfonden, Døveforbundet, Gigtforeningen, og mange andre. De har sat handicap-
spørgsmålet og ligestillingskravet på en del politiske dagsordner, bl.a. i Handicap-
året 2004. Fra 2007 er skal kommunerne oprette Handicapråd og vedtage handicap-
politik om f.eks. tilgængelighed i bygninger, om handicapvenlig by-indretning, om 

 

Fysisk  
handicappede: 
Organisationer
og  
kommunale 
indsatser 
lokale transportordninger. Der er handicapkørsels-ordninger efter personbefordrings-
loven, kommunal støtte til handicapidræt, og individuel støtte (også til transport!) 
efter forskellige bestemmelser i LSS og sygehusloven. Foreninger driver behand-
lings-institutioner enten for egne midler eller i overenskomst med kommuner og 
amtskommuner, og der drives medlemsrådgivning i egne og/eller kommunale loka-
ler. Ofte er foreningernes institutioner foregangsinstitutioner i udvikling af 
behandlingstiltag. Bistandsloven havde en "så nær det normale som muligt" målsæt-
ning, som jo i en del situationer kunne bruges til at vurdere, hvad der manglede for at 
klientens situation kunne tilnærmes det normale. Lov om Social Service foreskriver 
blot, at der skal ydes service til personer med fysisk/psykisk funktionshæmning. Efter 
strukturreformen oplever organisationer og enkeltklienter tiltagende deres relation til 
kommunen som præget af kommunal påholdenhed - i nogle tilfælde endog retsstridig 
kommunal påholdenhed. Lighedsmålsætningen støder ofte mod kommunens økono-

 

Handicap-
politik 
 
 
 
 
 
Nedgang i off.
Investeringer 
på handicap-
området 
miske prioritering. Off. Investeringer på området er nu 1/3 af 2001 niveauet. FiM. 
 

Tab. 9.13 Handicapområdet 1998-2008: daginst. og botilbud (voksne), soc.pæd. tilbud m.v. 

Familier / personer 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Særlige daginst/klubber jan Apr          
   Pladser 1145 1361 1473 1549 1702 1522 1493    .. …. …    ..
   Personale 823 949 967 1046 1022 957 ….   .. …. …   ..
Botilbud for voksne 10150 10861 10840 10819 11084 11205 11320 11212 11393 10382    ..
     personale i alt 13840 15079 15428 15843 16767 17121 16915 17099 17274 …    ..
   Fys./psyk handicap  7448 7359 7516 7495 7423 7551 7503 7689 … ..
     Personale  10538 11019 11745 12267 12507 12342 12588 12797 …    ..
   Sindslidende  3413 3301 3303 3589 3782 3769  3709 3704 …   ..
     Personale  4269 4323 4098 4500 4614 4552 4511 4477 …   ..
Soc.pæd. + beh. Tilbud  8420 10530 12345 12501 14557 14204 14951 16833 15692    ..
  soc.pæd. Tilbud § 73  6404 7741 9709 10050 12230 13607 14514 16394 15449    ..
  beh. Tilbud § 86  2016 2789 2636 2451 2327 597 437 439 243     ..
Støtte-/kontaktper.ordn  4067 4729 4979 4915 5095 5055 5645 5331 4213 ..
Ledsagerordning  1936 3047 4578 4712 5279 5627 6956 7915 5204 ..
Kilder: Statistiske Efterretninger: Social Sikring og Retsvæsen, flere årgange. Ressourcetællingerne.  2007 tal usikre. 

 
 Af tab. 9.13 ses lille vækst i ressourceforbruget på boformer - tidligere benævnt 
døgninstitutioner - og klubtilbud til handicappede. At indsatsen i sygehusvæsenet 
(f.eks. rehabilitering af hjerneskadede) er i vækst, ses ikke i Statistiske efterretninger. 
Men sådan er det. At det stiller stigende krav til kommunalt organiseret og finansieret 
genoptræning, ses heller ikke i statistikken. Og at den teknologiske udvikling mulig-
gør stadig mere sofistikerede og dermed dyrere hjælpemidler (elektriske kørestole 
med respirator!), det ser man i møderne om handicap-politikken. Bo-muligheder og 
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bo-støtte ordninger udbygges, men mindre end behov og ventelister vokser, bl.a. pga. 
aftagende dødelighed hos handicappede. I debatten fokuserer kommunalpolitikere på, 
at de gør meget - organisationer på det, der mangler at blive gjort! 
 
  De sindslidende Som nævnt ovenfor (p. 233) har særligt synlige gruppers særli-
ge problemer tiltrukket sig nogen politisk opmærksomhed i 1990'erne og gør det 
fortsat ind i 2000 tallet: 'posedamer', 'gadebørn', psykotiske mennesker i gadebilledet. 
En temmelig nærliggende forklaring på væksten i antallet er den også efter 2000 fort-
satte nedlæggelse af psykiatriske sengepladser: 2.150 i 2000, 1.594 i 2005 (tab. 9.10 
p 306). En del bor i eget hjem, enten i alm. boliger eller bofællesskaber, og får dér 
støtte af en nogle steder i et vist omfang udbygget distriktpsykiatri, ofte benævnt lo-
kalpsykiatri i form af kommunal bostøtte. Andre steder får de mindre støtte. Tildels 
af samme grund er presset på forsorgshjem og herberger fortsat vokset - men antal-
let af pladser uændret -, og deres personaletal en smule udvidet: 1942 i 2006. At 
forsorgshjemmene ikke er gearede til at klare opgaver, der snarere hører hjemme i 
psykiatriske hospitaler, er ikke overraskende. Forsorgshjemmene beretter om, at unge 
med blandingsmisbrug og/eller psykiatrisk diagnose udgør en voksende andel af kli-
entellet, også unge kvinder. I 2000-2003 har mindst ét forsorgshjem etableret 
udslusnings-bofællesskaber. De i kap. 8 omtalte kommunalt oprettede 'drankerlunde' 
med skur (udendørs) eller 'drikkesteder' (indendørs), kombineret med forbud mod 
lavpris-øl på strøget (og dermed opholds-forbud for bestemte befolkningsgrupper) 
forefindes stadig. Skæve huse til skæve eksistenser er etableret eller under etablering i 
enkelte større kommuner, initiativer, som har det dobbelte formål at give de pågæl-
dende et lidt bedre liv og gøre dem mindre synlige i bybilledet. 
 
 Også de sindslidende har en ganske stærk interesseorganisering, koncentreret om 
SIND men med flere knopskudte organisationer. Som en vigtig funktion har Sind fo-
restået en del amtsligt finansieret oplysningsvirksomhed og rådgivning til pårørende. 
 
 Psykisk handicappede / sent udviklede: i bo-tilbud stabiliseres personaletallet  
(vokset siden udlægningen af særforsorgen i 1980) på ca. 12.500 (tab. 9.13). Det kan 
tænkes, at flere bor i egen bolig og der har bostøtte. Socialpædagogiske og behand-
lingsmæssige tilbud efter LSS § 73 og § 86 udviser personalemæssig vækst. Jeg kan 
desværre ikke give noget billede af de indsatser, som finansieres via disse bestem-
melser. På dette område er pårørende-organisationer ret aktive, og de har en vis 
indflydelse på lokalpolitikernes beslutninger på området. 
 
 Antallet af pladser og personale i revalideringsinstitutioner og beskyttede 
værksteder vokser frem til 2003. Hvor meget af væksten der skyldes fortsat udbyg-
ning af faciliteterne for det tidligere særforsorgsklientel, og hvor meget der skyldes 
intensivering af revalideringsindsatsen, ses ikke af tallene i Socialstatistikken. 

9.4.1.6.  Børnetilskuds- og børnefamilieydelsesområdet 2000-2003 
 
 Udviklingen på området er mindre justeringer, præget af forskellige hensyn:  
 
 Bortset fra satsreguleringsforliget (1990/2008) har Sparehensynet ikke haft stor 
indflydelse på området - kun i sammenhæng med 'tværgående' sparerunder og syste-
matiseringer spiller det ind. I 2001 afskaffedes førtidspensionisters ret til børnetilskud 
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og særligt børnetilskud. I 2003 beskæres flerbørn-tilskud. I 2004 re-lancerede A for-
slaget om indkomstregulering af BFY ('Lykketoft-planen'). 
 
 I 2000 besluttedes at yde et særligt børnetilskud til SU-afhængige studerende for-
ældre - en standardforbedring. Jeg har ikke undersøgt, om det overkompenserer 
virkningen af satsreguleringens relative udhuling af SU, BFY og børnetilskud. 
 
 I 2004 besluttedes, at børnepasningsorlov afskaffes u.h.t. den forestående Øst-
udvidelse af EU. Overgangsordning.  
 
 I 2006 tages et nyt pædagogisk værktøj i brug: i forældreansvarsloven indføjes 
adgang til at udstede ”forældrepålæg”, som kan understøttes med beskæring af BFY. 

9.4.2  Styring og finansiering 
 
 Om det socialpolitiske styringssystem: I forlængelse af det i kap. 8.4.2 nævnte 
skal fremhæves beskæringen af SDP refusion til 0% for forlængede sygedagpen-
ge, og grundtakst-systemet for dyrere indsatser, 2001, i 2007 afløst af takst-
finansiering, med det formål at motivere kommunerne til at udvise økonomisk til-
bageholdenhed i bevilling af ydelser til borgerne. 
 
 Systemet med ministerielle kampagner og forsøgsordninger, overlejret med et 
antal puljeordninger fortsætter (omtalt i kap. 8.4.2). 
 

Det skal også nævnes, at regering/Folketing har udstedt stadig flere procedure-
forskrifter, hvorved man søger at regulere kommunernes forvaltning:  
- arbejdsevnemetoden ved sagsbehandling af førtidspensionsansøgninger (2001) 
- individuel kontrakt med indvandrere ang. hans/hendes integration (2002) 
- pligt for kommunerne til at lave skriftlige planer ved aktiveringstilbud (2002) 
- udvidet statslig kontrol med kommunernes kontrol af kontanthjælpsmodtager-
ne ståen til rådighed (2002, 2004) og øvrige praksis, se afsnit om strukturreform 
 
 Regeringernes/finansministrenes årlige aftaler med de kommunale organisati-
oner om loft (normalt 1%, senest 0,5%) over væksten i kommunernes samlede 
udgifter er en kraftig bremse på udvikling/udbygning på de sociale områder. 
Overgangsudgifter i f .m. Struktur- og kommunalreformen pr. 1.1.2007, (herom 
pp 297-299) skulle afholdes inden for gældende budgetter, og kommunerne måtte 
ikke hæve skatten. Den strammeste økonomistyring af kommunerne nogensinde. 
Styringen blev i 2005 og 2008 siden skærpet i form af bemyndigelse (COV) til fi-
nansministeren/ velfærdsministeren til at skære i enkelt-kommuners bloktilskud, 
hvis pgld. kommunes 2006 budget oversteg kommuneaftalen. Samtidig er kom-
munernes ”selvstændige” prioritering blevet regeringspartiernes ansvarsfriheds-
redskab. Kritik at for ringe service bliver af minstre og ordførere afvist med, at det 
er kommunernes ansvar – ”de har fået penge nok”. 
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 Ved strukturreformen etableredes regionale Udviklingsråd, til at overvåge ud-
viklingen på det sociale m.v. område. Datagrundlag til denne ”overvågning” er 
mangelfuldt, ligesom DS’s kommunale data. Se Velf.Min. redegørelse juni 2008. 
  



 
9.5    Neo-liberalismens konsolidering i dansk socialpolitisk. 
 
 Som nævnt i kap. 8.5 har 1990’ernes danske socialpolitik været præget af 
modstridende hensyn: befolkningen har krævet institutionsydelser: børneinstituti-
oner, ældrepleje, hospitalsydelser. Og den har krævet arbejdsløshed konverteret 
til arbejdsfrihed: efterløn, overgangsydelse, pension, ferie.  Politikerne har forsøgt 
på én gang at imødekomme ønskerne og at mindske (de offentlige) udgifter eller 
dog begrænse deres vækst. Dog: formålet har i hvert fald for nogle af politikerne 
klart sigtet længere end blot til udgiftsbeskæring. Sigtet har været at udvikle en 
mere rå konkurrence mellem de arbejdende.  
 
 Adam Smith (1776) havde som økonomisk hovedmål at øge velstand ved at 
maksimere produktionen gennem effektivisering. Midlet til effektivisering var 
konkurrence. Men konkurrence skulle fremtvinges, for producenterne ville ellers 
holde priserne oppe ved at undlade at konkurrere, ved at fusionere, om muligt 
endda: monopolisere. 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 oma. 
Og efter energipolitisk forlig (ABCFQV) i 1998 ved 'liberalisering' af el-sektoren, 
fulgt at omfattende fusionsaktivitet, hvilket forligsparterne bakker op. På arbejds-
kraft-markedet er den Europæiske Union ikke konsekvent. Den hævder dog den 
enkelte arbejders ret til at stå uden for faglig organisation, og til at tilbyde sin ar-
bejdskraft 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, i social og sundhedssikringsmæssig henseende. Derved 
lettes konkurrencen. Yderligere har EU via Udstationeringsdirektivet sikret ret til 
international lønkonkurrence, ved princippet om at en udstationeret arbejder må 
arbejde i Danmark på polske løn- og arbejdsvilkår, blot hans/hendes arbejdsgiver 
er et firma med hjemsted i Polen. 
 

I kap. 8.5 omtales workfare-diskussionerne og workfare-politikken i flere lan-
de: i USA, i Canada, i Frankrig, i New Zealand, i England, i Danmark har man 
gennemført arbejd for understøttelsen programmer. I 1998 så vi kontanthjælpen 
('beskæftigelsestillægget') for danske kontanthjælpsmodtagere sat ned i forbindel-
se med ikrafttræden af LAS. Og dec. 2002 ændringerne af LAS trykker hjælpen 
yderligere ned.  
 
 I 2002 skrev jeg: "I dansk sammenhæng er løntryk nok ikke den vigtigste virk-
ning af  ’aktivlinien’ eller workfare-linien. Det danske arbejdsmarkeds lønstruk-
turer er antagelig mere stive end de amerikanske." Udviklingen har dementeret 
min vurdering: som nævnt overfor (kap. 9.3) er danske arbejdsgivere begyndt at 
gøre noget ved lønstrukturen (Tulip-sagen). 
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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 kontrolorientering, der nærmer sig det paranoide. Det gælder de ledi-
ge unge. Det gælder de muligvis-ikke-reelt-enlige pensionister. Det udmøntes i de 
stærkt forøgede registersamkøringskontroller og i 2002-lovgivningens øgede 
statslige kontrol med kommunernes kontrol med de lediges rådighed. Det udmøn-
tes i den nye LSS § 13 om Tilbudsportal, hvori kommunerne forpligtes til at 
indberette alle tilbud på det sociale område til det nye elektroniske register over 
indsatser på det sociale område, og hvori ministeren bemyndiges til at kontrollere, 
om tilbuddene svarer til det indberettede. 
 
 Når jeg her karakteriserer årene 2000-2008 som neo-liberalismens konsolide-
ring, bygger vurderingen på de socialpolitiske forligs deltager-kreds. Princippet 
om lave ydelser som incitament er anerkendt af en meget bred forligskreds: sats-
regulering-forligspartierne ABCFOQV. Den eneste ydelsessænkning 2000-2008, 
der har snævrere deltagerkreds, er forliget i 2002 (COV) om starthjælp-
introduktionsydelse. Heller ikke i Socialdemokraternes Lykketoft-plan (26.12. 
2004) for en evt. kommende AB-regerings indsats nævnes noget om afskaffelse af 
kontanthjælps-fattigdommen. Kravet om økonomisk lighed er yt - det indgår ikke 
længere i en socialdemokratisk samfundsvision. Dog: enkelte konservative og so-
cialdemokratiske røster lod sig høre i foråret 2006, forud for CV regeringens 
lancering af en Velfærdsreform (udsat pga. 'muhammed-tegning-krisen'), om be-
hov for afskaffelse af kontanthjælpsloftet, og opblødning af SDPL 52 ugers 
reglen. Og i efterår 2008, er der stillet forslag til folketings beslutnings fra ABFØ 
om afskaffelse af kontanthjælpsloft, starthjælp og 300 timers regel40. Som motiv 
anføres ikke noget opgør med incitament-ræsonnementet, men at disse regler 
medfører uacceptabel fattigdom for børnefamilier. En kritik, som tidligere kun Ø 
og sommetider F rejste. 
 

Polarisering i arbejdsmarkedets udkant er tiltaget. En illustration, et udsagn 
fra en personalechef til en lettere invalideret: 'Nej, du - alle deltidsjobbene i Århus 
er besat med studerende’. Svagere unge optræder længere i de kommunale be-
skæftigelsesforvaltninger, fordi de unge, der ellers gerne havde spillet musik i et 
års tid på kontanthjælp, vælger uddannelse plus deltidsjob i stedet for kommunal 
aktiveringsrengøring. Og arbejdsgiverne ansætter ikke flere unge, fordi ressource-
stærke melder sig på markedet. Fænomenet er af og til blevet benævnt: gøgeunge-
effekt: de svage skubbes ud / holdes ude. NB naturligvis er én personalechefs ud-
sagn ikke noget bevis. Men: problemstillingen fortjener en undersøgelse. 

 
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 afskaffet 
- blot for i 2002/2006 at blive genindført i endnu strammere udgaver: starthjælp / in-
tegrationsydelse, 300 t. regel, kontanthjælpsloft. 

                                                           
40 B 75: Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af fattigdomsydelser 2008.12.18 
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9.6  EU og socialpolitikken - perspektiver og problemer 
 
 I kap. 8.6 omtales temaet: dansk selvbestemmelse i socialpolitikken, og det kon-
stateredes, at det blev til direkte EU-indblanding, mindre end et år efter JA-af-
stemningen. Det er i øvrigt muligt at tolke starthjælp-forliget fra 2002 som et forsøg 
på at foregribe arbejdskraft-mobilitet ved øst-udvidelsen pr. 1.5.2004: ret til kontant-
hjælp forudsætter ophold i 7 ud af de 8 seneste år - ellers er det den lave starthjælp. 
 
 At Kommissionen for de europæiske fællesskaber har godkendt en Hvidbog, i 
hvilken kommissionen direkte formulerer en europæisk socialpolitik41, er mere end et 
indicium på at EU som organisation påregner indflydelse. 
 
 Det europæiske ministerråd (topmøde) vedtog på novembermødet i 1997en euro-
pæisk 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.  

 
 Den danske regering har i overensstemmelse med 1997 vedtagelsen udarbejdet 
Danmarks nationale  handlingsplan for beskæftigelse (1999, 2001, 2003)42, af hvil-
ken sidste det bl.a. fremgår, at et niveau for registreret ledighed på o. 130.000 sættes 
ca. lig med fuld beskæftigelse - jfr. også omtalen af flere i arbejde forliget okt. 2002. 
  
  Den danske regering har i overensstemmelse med EU-ministerrådets Lissabon-
beslutning43 udarbejdet Danmarks nationale handlingsplan til bekæmpelse af fattig-
dom og social udstødelse 2001/2003 og 2003/200544. Af plan-dokumenterne 
fremgår, at uligheden og fattigdommen og udstødelsen i Danmark er mindre end i 
andre lande, og at fattigdom ikke i sig selv anses som grund til politisk indsats. Fra 

Dansk 
selvbestem-
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vedr. social-
politik? 

Europæisk 
socialpolitik – 
 
Europæisk 
job- 
handlingsplan 

 

 

 

National  
handlingsplan
for  
beskæftigelse 
 
National  
handlingsplan
(mod) fattig-
dom og social
udstødelse 
2006 afskaffes handleplan til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse, i stedet 
skal udarbejdes nationale planer for inklusion. 
 
  De nævnte plandokumenter indsendes til EU-hovedkvarteret, hvorefter EU udar-
bejder sammenfattende og sammenlignende kommentarer til planerne i den åbne 
koordinations metode. Se Den Europæiske Unions hjemmeside. 
 
 Foruden det ovennævnte Udstationeringsdirektiv har EU-kommissionen udarbej-
det og EU-parlamentet godkendt (februar 2006) et Service-direktiv. Det vil betyde fri 
etableringsret for (næsten) alle typer servicefirmaer - og det vil medføre en del ekstra 
social dumping og undergravning af den danske arbejdsmarkedsmodel. I første ud-
gave af direktivet stod, at oprindelseslands-princippet  var gældende: altså at service 

                                                           
41  Se Peter Abrahamson: ”Socialpolitik i UE – konvergens eller divergens?” i Jørgen Elm Larsen 

& Iver Hornemann Møller (red.) ”Socialpolitik” 1998 
42    som kan hentes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside 
43  Det Europæiske Råd, møde i Lissabon dec. 2000  
44    som kan hentes på Socialministeriets hjemmeside 
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kunne sælges af polske firmaer og på polske standarder i Danmark. Efter vedtagelsen 
i parlamentet fremhævede Henrik Dam Kristensen (MEP, A), at princippet var fjer-
net fra direktivet(s ordlyd). Nu skulle man så i gang med juridisk at analysere sig 
frem til, om det dermed også var afskaffet (DR nyheder 2006.02.16). 
 
 EU kommissionen præsenterede 2. juli 2008 Kommissionens reviderede sociale 
agenda om Opportunities: lige muligheder og antidiskrimination, Access: adgang til 
serviceydelser og aktiv inklusion, og Solidarity: .. mellem generationer, og sammen-
hængskraft i samfundet. Forinden havde kommissær Spidla mindet ministrene om, at 
Forordning 883/ 04 om koordination af sociale sikringsordninger i EU, er helt afgø-
rende for arbejdskraftens frie bevægelighed45. Vi vil nok høre mere til det, f.eks. på 
området børnefamilieydelse til vandrende arbejderes børn. 
 
 Mere forsikring - mindre skattefinansiering?  

Som nævnt i kap. 8.5 (fig. 8.8, p. 275) sammenstiller Bent Rold Andersen i bogen 
Velfærdsstaten i Danmark og Europa (1991)  Den danske model og de i resten af 
Den Europæiske Union mere fremherskende forsikringsordninger (se ovenfor). Som 
tidligere nævnt er der i Danmark sket en vækst i antallet og omfanget af især pensi-
onsforsikringsordninger, bl.a. understøttet af nogle politikeres ønske om opbygning 
af fagforeningsdominerede pensionsforsikringsfonds, og af ønsket om at lette de of-
fentlige kasser for overførselsudgifter. I 1998 kom det danske system til yderligere at 
ligne  det forsikringsbaserede, nemlig da efterlønsbidraget blev omdannet til et per-
sonbundet formuegode, der kan flyttes til anden pensionsopsparing. Udviklingen er 
blevet fortsat, med oprettelse af supplerings-forsikringer i A-kasse-regi (2003-2004), 
hvor medlemmer kan tegne (risikodifferentieret) forsikring til supplerende dagpenge, 
og med fradragsret for virksomheders sygeforsikring for 'nøglemedarbejdere' - for-
sikringer, som skal muliggøre at nøglemedarbejderne kan springe over behandlings-
køer i det offentlige sygehusvæsen. Med den igangværende udvikling får stadig flere 
danskere del i 'ulempen': store administrationsomkostninger - og fordel frem for dem, 
der må 'nøjes' med det offentlige, skattefinansierede system. Men det er jo netop: en 
privat sag - en (yderligere) marked-gørelse af forsørgelsesordningerne. Antallet af 
tegnede sundhedsforsikringer ervokset fra 141.000 i 2002 til 849.000 i 200746

 
Denne udvikling har fået Jørgen Goul Andersen til at konstatere, at den danske 

model er afskaffet, i hvert fald i pensionsområdet - selvom afskaffelsen først vil være 
implementeret omkring 2040.47

 
 Og det synes der at være ABCOQV opbakning til. 
 
 Hvor meget finanskrisen kommer til at ramme pensionsfondene i 2008 og fremef-
ter, har vi til gode at se. Enkelte selskaber er allerede i klemme48

  
 

  

                                                           
45  Velfærdsministeriets internationale nyhedsbrev nr. 1, september 2008 
46  Forsikringsoplysningen www.forsikringogpension.dk/statistik jan. 2008 
47  Jørgen Goul Andersen (2005): Ældre'byrden' som rambuk - velfærden som problem 
48  Jyllandsposten, 2009.01.10: Pensionsselskaber i pengenød 
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   undersøgelse 
pensionistfordele 302 
”Pia-check” 303,305 
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privatisering 294 .. 
produktivitetsudvikling 282 
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pårørende-organisering 316 
Red Barnet 288 
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regional statsforvaltning 297 
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ressourceprofil 296 
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rådighedskontrol 311 

sammenlægningsudvalg 
satsreguleringsforlig 1990-  
   293.,300, 305  
servicedirektiv EU parla- 
   ments  vedtagelse  
   2006.02.16   320 
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skæve huse 316 
slavementalitet 290 
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Social Årsrapport 2002, 2004  
   288 
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strukturreform 297 .. 
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   strukturreform 297 
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   300 
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   42 
takstfinansiering 298 

tale-/høreområdet 298 
tankekontrol 302 
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   direktiv EU (år?) 
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Forkortelser  
3F    Fagligt Fælles Forbund 
APW  Average Production Worker   
BAL   BeskæftigelsesAnsvarsLov 
BPOL BørnePasningsOrlov Lov  
BUM   Bestiller- /Udfører Model 
CASA  Center for Alternativ Samfunds Analy-

se 
DAU  (statens) Drifts-, Anlægs og Udlåns-

budget 
DAV  Den Alternative Velfærdskommission 
DONG  Dansk Olie og NaturGas 

KTO  Kommunale Tjenestemænd og Over-
enskonstansatte 

OECD  Organisation for Economic Coopera-
tion and Development 

RVK  Regeringens Velfærds Kommission 
SFI  SocialForskningsInstituttet 
SUVL  SpecialUndervisning for  Voksne Lov 
UKO  Uvildig Konsulent Ordning LSS §15 
VISO  VIdens og Specialrådgivnings Organi-

sation LSS 297 
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