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Social Årsrapport

Hvordan står det til med socialpolitikken?
Social Årsrapport udkom for første gang i 1999 – for ti år siden – med det formål at gi-
ve et overblik over udviklingen på det sociale område ved hjælp af statistiske data og
analyser, og bidrage til den socialpolitiske diskussion med kritiske vinkler og belys-
ning af aktuelle problemstillinger. 

Udviklingen har bekræftet at det var vigtigt, idet flere og flere socialpolitiske diskus-
sioner og emner bliver taget op med udgangspunkt i oplysningerne fra Social Årsrap-
port. Samtidig ser vi et stigende behov for, at der bliver sat fokus på det sociale områ-
de og socialpolitikken og behov for at betone vigtigheden af en anstændig socialpoli-
tik. 

Hovedtemaet for Social Årsrapport 2009 er en refleksion over den “borgerlige social-
politik”, som er blevet ført siden 2001. Der har været tale om et paradigmeskift i so-
cialpolitikken og en ny diskurs på en række områder. I dette nummer af Social Årsrap-
port finder du derfor artikler om beskæftigelsespolitikkens diskurs og rationale, incita-
mentspolitikken – ideologi og realiteter, konsekvenser af de lave ydelser, fattigdoms-
diskursen, samt konsekvenser af kommunalreformen på det specialiserede socialom-
råde

Spørgsmålet er; hvor bevæger socialpolitikken sig hen? Baggrunden er, at socialpoli-
tikken i dag er splittet op. Væsentlige dele er parkeret under beskæftigelsesministeren,
hvor sociale problemer er ‘sparket til hjørnespark’, fordi det alene drejer sig om at få
folk i beskæftigelse, uden hensyn eller refleksion i forhold til familiernes sociale pro-
blemer eller konsekvenserne for børnene. Store dele af socialpolitikken er blevet til ar-
bejdsmarkedspolitik. 

Det nuværende arbejdsmarkedsfokus overser og undertrykker de sociale problemer,
som rammer grupper af befolkningen i form af arbejdsløshed, sygdom, skilsmisser,
problemer med børn, – og som typisk rammer hårdere i de dårligt stillede familier.
For et mindretal viser konsekvenserne af længerevarende og sammensatte sociale pro-
blemer sig i form af fattigdom, dårligere helbred, misbrug og psykisk sårbarhed og for
en mindre del i kombination med hjemløshed. 
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Der synes derfor at være behov for en socialpolitik, som spiller sammen med en of-
fensiv beskæftigelses- og uddannelsespolitik og samarbejder med sundhedspolitikken

Ud over de tilbagevendende oplysninger om antallet af personer, der er arbejdsløse,
på kontanthjælp og førtidspension vil emnerne for årets rapport være den økonomi-
ske og sociale ulighed og antallet af personer på sociale ydelser. 

Social Årsrapport
Social Årsrapport udgives i et samarbejde mellem CASA, Center for Alternativ Sam-
fundsanalyse og Socialpolitisk Forening med økonomiske tilskud fra Dansk Social-
rådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund og BUPL.

Redaktionsgruppen, som har det faglige ansvar for Social Årsrapport, består af:
Finn Kenneth Hansen, cand.polit., forskningsleder i CASA.
Henning J. Nielsen, cand.psyk., aut., Chefpsykolog, Villa Venire. 
Peter Abrahamson, professor, Seoul National University, Department of Social

Welfare.
Rikke Posborg, leder af Kristeligt Studenter-Settlements frivillige rådgivning.
Mette Grostøl, cand.scient.soc., socialfaglig konsulent i SL
Anne Petersen, Socialpolitisk konsulent i FOA, udpeget af Socialpolitisk Forening
Niels Rasmussen, cand.polit.
Henning Hansen, cand.polit., konsulent i CASA.

Den dokumenterede statistiske del af rapporten er udarbejdet af Henning Hansen og
Finn Kenneth Hansen, CASA, som begge har bidraget med flere artikler.

Redaktionen vil takke de mange, som har bidraget med artikler til dette års Social Års-
rapport. Det gælder Heidi Sørensen, Anna May Markussen, Claus Wendelboe, Qasim
Sikander og Niels Rasmussen
Redaktionen er afsluttet 1. oktober 2009.

Den tekniske udførelse og layout af årsrapporten samt forside er udført af Grafisk
Himmel.

Oktober 2009
Redaktionsgruppen
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Borgerlig socialpolitik?

Af redaktionen

Den borgerlige VK-regering kom til magten i slutningen af 2001 og har nu siddet uaf-
brudt i 8 år med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag. Efter disse 8 år er det
relevant at stille spørgsmålet, om der eksisterer en særlig borgerlig socialpolitik? Eller
en særlig socialistisk socialpolitik? Eller er socialpolitik i virkeligheden ideologisk neu-
tral, hvor det handler om at hjælpe de dårligst stillede, som ikke kan klare sig selv?

I Social Årsrapport har vi siden 1999 fulgt den socialpolitiske udvikling år for år. Ved
hjælp af statistik og fakta har vi peget på sociale problemer, men også på områder,
hvor det er gået godt. Desuden har vi taget særlige politikområder op til kritisk be-
handling i en række artikler skrevet af fagligt kompetente personer. Social Årsrapport
kredser i år om emner, som belyser socialpolitiske forandringer i gennem de seneste
8-10 år. 

Den nyeste udvikling
I løbet af det seneste år har finanskrisen påvirket den danske økonomi, ligesom det er
tilfældet i alle andre europæiske lande. Det har resulteret i negativ økonomisk vækst,
en faldende beskæftigelse og et stort underskud på de offentlige budgetter. Det er en
alvorlig situation, fordi det har en række afledede sociale konsekvenser. 

Først og fremmest er antallet af registreret arbejdsløse blevet fordoblet til næsten
100.000 fuldtidsledige og der er forventninger om yderligere stigning i ledigheden.
Det betyder at vi er gået fra en registreret ledighedsprocent på under 2% til sandsyn-
ligvis 4-5% inden årets udgang. Hvis vi tager hensyn til at en række personer i aktive-
ring og uddannelsesforanstaltninger, som også kan betragtes som ledige, så vil den
samlede ledighed stige fra 6,5% i 2008 til ca. 9% ved udgangen af 2009. 

Samtidig med en stigende ledighed kan vi også registrere et fald i beskæftigelsen.
Samlet set er beskæftigelsen faldet 4%, men i bygge- og anlægssektoren har faldet
været 15% og i industrien har faldet været 10%. Beskæftigelsen i den offentlige sektor
er derimod steget næsten 2% fra 2008 til 2009. 

Det er ikke kun ledigheden, der er steget det seneste år. Antallet af kontanthjælps-
modtagere er også steget 5-10% og det samme er antal personer i aktivering mv. Deri-
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mod ser det ud til at antallet af sygedagpengemodtagere er faldet lidt og det samme er
antallet af efterlønsmodtagere. Samlet set er der dog tale om en lille stigning i antallet
af fuldtidspersoner, der modtager offentlige indkomstoverførsler fra 770.000 i 2008 til
skønsmæssigt 800.000 i 2009. Det svarer til at 23,4% af befolkningen i alderen 18-64
år modtager en offentlig indkomstydelse.

De offentlige indkomstoverførsler har siden 2000 fulgt udviklingen i forbrugerpriser-
ne, og der har endda været en mindre realfremgang. Dagpenge og kontanthjælp er
steget ca. 25%, mens forbrugerpriserne kun er steget ca. 20% i perioden 2000-2009.
Til sammenligning er lønningerne i den private sektor steget 37% i samme periode,
dvs. de har haft en markant større realindkomststigning end modtagerne af ind-
komstoverførsler fra det offentlige.

Det har ikke været muligt at analysere indkomstfordelingen det seneste år, fordi der
er et tidsmæssigt efterslæb i indkomstdata på 2-3 år. Men analyser af perioden frem til
2007 viser, at uligheden i indkomstfordelingen er blevet større siden begyndelsen af
1990’erne, og er fortsat med at stige år for år frem til og med 2007. Udviklingen med
en stigende ulighed gælder blandt såvel enlige som par. Spørgsmålet er om indkomst-
uligheden vil falde i en periode med økonomisk krise. Samtidig har der været givet
skattelettelser de senere år, som gavner de velstillede mest. Svaret på disse spørgsmål
kan først gives endeligt om et par år, når statistikken har ajourførte data.

Elementer i den nye socialpolitik
Hvis man skal pege på de nye elementer i socialpolitikken, så handler det om følgen-
de punkter:

– Mere marked
– Mere frit valg af sociale serviceydelser
– Større privat sygdomssektor
– Tværfaglige a-kasser
– Større økonomiske incitamenter
– Mere privatisering og udlicitering af offentlige ydelser
– Mere disciplinering
– Den korteste vej til beskæftigelse og selvforsørgelse
– Mere kontrol og dokumentation

Den borgerlige VK-regering med Dansk Folkeparti som parlamentarisk støtte, har et
ideologisk grundlag i at ønske mere marked, fordi de mener det giver mere konkur-
rence og er mere effektivt. Det har konkret givet sig udslag i opbygning af et alterna-
tivt privat hospitalsvæsen, som i kombination med ventelistegarantier og ”overpri-
ser” har fået særlige privilegier i opbygningsfasen, således som det er dokumenteret af
rigsrevisionen i en grundig rapport. I denne sammenhæng skal man også se den store
fremgang der har været for private sundhedsforsikringer, som desuden er fradragsbe-
rettigede. Det betyder bl.a. at nogle mennesker kan komme i behandling før andre.
Konsekvenserne af det private hospitalsvæsen er stadig til diskussion og der mangler
en ordentlig evaluering af udviklingen.
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Et andet område med mere marked er de tværfaglige a-kassers store fremgang på be-
kostning af de traditionelle a-kasser med stærk tilknytning til fagbevægelsen. Massiv
markedsføring af de tværfaglige a-kasser og nye afgørelser omkring eksklusivaftaler
har betydet, at mange lønmodtagere har meldt sig ind i de tværfaglige a-kasser, fx Kri-
stelig a-kasse. Det har betydet færre medlemmer af LO-fagforeningerne, som risikerer
at tabe kraft og indflydelse på løn- og arbejdsforholdene samt forringede overens-
komster.

Konkurrence og privatisering har vi også fået på beskæftigelsesområdet, hvor private
aktører har overtaget en stor del af arbejdsanvisningen og aktiveringsindsatsen. Der
har været meget kritik af disse aktører og resultaterne af deres indsats er meget for-
skellige. 

Tidligere blev der udfoldet mange bestræbelser på at privatisere nogle af de basale ser-
viceydelser, som børnepasning og ældrepleje. Tilsyneladende er det ikke rigtig slået
igennem, og de fleste forsøg med private børnehaver er ophørt igen, fordi det var
svært at drive dem som forretninger. Til gengæld er der opstået en del private service-
firmaer, som tilbyder rengøring og hjemmeservice, ligesom rengøring på offentlige
institutioner i vidt omfang er overgået til private firmaer. Der er også sket privatise-
ringer omkring madlavning og udbringning til ældre. Det er tydeligvis en privatise-
rings- og udliciteringsproces der er godt i gang, men den blev startet allerede under
den tidligere SR-regering.

Kortere vej til beskæftigelse og selvforsørgelse har været VK-regeringens motto. Det
har betydet at de har nedprioriteret uddannelsesindsatser for ledige og revalidering til
fordel for kortvarige kurser og aktivering. Samtidig har de benyttet klare discipline-
ringsredskaber i form af øget kontrol af de ledige og regler om at de skal sende mindst
fire ansøgninger om ugen. 

Økonomiske incitamenter
Det begreb, som mange sikkert mest forbinder med VK-regeringen i perioden 2001-
2009 er økonomiske incitamenter. Det virker som om økonomiske incitamenter be-
tragtes som ”nøglen” til løsning af næsten alle sociale problemer. Der er tale om en
form for ”markedslogik”, hvor borgerne betragtes som nyttemaksimerende og økono-
misk rationelle individer. De forudsættes at opføre sig som aktører på et frit grønt-
sagsmarked, hvor udbud, efterspørgsel og priser er de afgørende faktorer. Man glem-
mer bare, at der i det virkelige liv ikke er tale om ligeværdige aktører og at der ikke er
fri konkurrence. Der kan nævnes en lang række eksempler på, at økonomiske incita-
menter har vundet indpas i politikken – ikke bare i socialpolitikken, men også inden-
for beskæftigelsespolitik, retspolitik og uddannelsespolitik. 

Anna May Markussen fremhæver i sin artikel, at beskæftigelsespolitikken siden VK re-
geringens tiltrædelse har været præget af en forestilling om, at der eksisterer et ’åben-
lyst’ incitamentsproblem på det danske arbejdsmarked. Betegnelsen incitamentspro-
blem anvendes til at påpege, at der ikke er en tilstrækkelig tilskyndelse til at arbejde –
og her tænkes primært på økonomisk tilskyndelse. Den tidligere beskæftigelsesmini-
ster Hjort Frederiksen er nærmest blevet synonym med ordene ”det skal kunne betale
sig at arbejde”. Blandt de nye regler kan nævnes:
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– Starthjælpen/introduktionsydelsen (pr. 1. juli 2002). 
– 500 kr. – nedsættelsen efter 6 måneder (pr. 1. juli 2003). 
– Kontanthjælpsloftet efter 6 måneder (pr. 1. jan 2004). 
– 300-timers reglen (pr. 1. april 2007), som er ændret til 450-timers reglen (pr.1. ju-

li 2009). 

Nu kan man sige, at der ikke er noget nyt i at det skal kunne betale sig at arbejde.
Dette princip har altid eksisteret i form af at de sociale ydelser normalt er lavere end
mindstebetalingen på arbejdsmarkedet. Desuden eksisterer der en 90%-regel i dag-
pengesystemet, som betyder at man højst kan modtage 90% af sin hidtidige ind-
komst, når man bliver arbejdsløs. Hvis man er på kontanthjælp eller starthjælp er ni-
veauet endda noget lavere. 

Problemet med VK-regeringens nye regler om nedsatte ydelser er imidlertid, at de i re-
aliteten er ”skræddersyet” til at ramme særlige grupper, nemlig indvandrere og unge.
Finn Kenneth Hansen dokumenterer i sin artikel, at næsten 60% af modtagerne af de
særligt lave ydelser har anden etnisk baggrund end dansk, selv om de samlet set ud-
gør en meget lavere procentdel af ydelsesmodtagere og befolkningen som helhed. Det
er ikke diskriminerende i juridisk forstand, men måske i praksis.

Sådan virker loven
Vi kan give et par konkrete eksempler på denne politik. I det første tilfælde er der tale
om en kvinde, der i en række år arbejdede for et dansk firma i udlandet. Efter 8 års
job i udlandet, vender hun hjem på grund af en livstruende sygdom. Hun har i det
sidste år været syg og uden job og ved hjemkomsten står hun uden flere aktiver og er
ikke berettiget til sygedagpenge. Hun bevilges starthjælp (før skat 6.124 kr.) af kom-
munen, da hun har været for længe væk fra Danmark til at være berettiget til den
høje sats. Det første år efter hjemkomsten bor hun på kvindeherberg, indtil hun flyt-
ter til egen bolig. Efter 21⁄2 års sygdom og bedring kommer hun i arbejdsprøvning og
på den baggrund anbefaler kommunen at hun omskoles for at kunne vende tilbage
til arbejdsmarkedet. Kommunen bevilger hende revalideringsydelse (kr. 15.708) – ind-
til de opdager, at der ikke er lovgrundlag herfor, da man ikke kan ”gå” fra starthjælp
til revalideringsydelse – og trækker derfor bevillingen tilbage. 

Et andet eksempel vedrører et ægtepar med 4 børn. Den pågældende ægtefælle, som
mister kontanthjælpen, kom til Danmark som flygtning for 23 år siden. I de 23 år har
manden desværre aldrig opnået at komme i arbejde, på trods af årevise forsøg med
psykiatrisk hjælp, afklaring, sprogskole, arbejdsprøvning, jobtræning, praktik, bro-
bygningsforløb eller indslusningsforløb. Hans egen læge, hans ægtefælde samt priva-
te leverandører beskriver ham som psykisk syg og langt væk fra arbejdsmarkedet.
Kommunens eget børne- og familieteam prøver at forhindre den økonomiske kata-
strofe i at ramme familien, ved overfor jobcentret at argumentere for, at ægtefællen er
”matchet” forkert – altså placeret i en gruppe, hvor han skønnes at være tæt på at
kunne få et job – en henvendelse, som ikke ændrer jobcentrets vurdering. Familien
har i 6 måneder haft et månedligt rådighedsbeløb på 1800 kr., når husleje, varme og
el er betalt.
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De regler, som disse børn og voksne omfattes af, er ikke ”huller” i loven og de er hel-
ler ikke uheldige eller uforudsete bivirkninger. De er loven. Det er regler som er
målrettet til økonomisk og socialt at ramme et mindretal af svagtstillede og tavse bor-
gere. 

Finn Kenneth Hansen oplyser i sin artikel, at 135.000 børn og voksne i perioden
2004-2007 på et eller andet tidspunkt i kortere eller længere tid har haft de laveste so-
ciale ydelser som forsørgelsesgrundlag, og af disse var der 52.000 børn under 18 år.
Derudover var der 13.000 voksne personer, som var berørt af de laveste ydelser, fx æg-
tefæller, samlevere eller voksne hjemmeboende børn.

Beskæftigelsesvirkninger
Det gennemgående argument for de nye lave ydelser har som nævnt været, at de
skulle være et incitament til at få modtagerne i beskæftigelse og blive selvforsørgende.
Spørgsmålet om hvor mange der rent faktisk er kommet i beskæftigelse bliver ind-
gående behandlet i Niels Rasmussens artikel, hvor han refererer flere forskellige ana-
lyser og undersøgelser af emnet. Hovedkonklusionen er relativt klar, at de lave ydelser
har en positiv beskæftigelsesmæssig effekt, men den er meget beskeden og den gælder
ikke for alle grupper. 

Undersøgelser af starthjælpsmodtagere viser, at mellem 30 og 40% under alle om-
stændigheder kommer i arbejde. Kun mellem 8% og 12% flere kommer i beskæftigel-
se (eller evt. uddannelse), som følge af starthjælpen. Tilbage er en gruppe på mellem
50-60%, som ikke kommer i arbejde, og for hvem den eneste effekt er, at deres leve-
vilkår forringes. Det er samtidigt bemærkelsesværdigt, at 13 pct. af dem, som fik start-
hjælp i 2004, i 2007 er forsvundet ud af systemet, idet de hverken er i arbejde, får SU
eller sociale ydelser. Det må betyde, at de pågældende enten bliver familiemæssigt
forsørget, har ’sort’ arbejde eller ernærer sig ved kriminalitet.

Beskæftigelsesministeriet har selv lavet omfattende analyser af beskæftigelseseffekten
af nedsat kontanthjælp i ”Kulegravnings-rapporten” fra 2006, hvor hovedkonklusio-
nen i undersøgelsen er; ”Undersøgelsen tyder på, at der er en positiv, men ikke statistisk
sikker beskæftigelseseffekt” af kontanthjælpsloftet. 

I en nylig undersøgelse fremlægges resultater, som viser at resultaterne er mere nuan-
cerede. Eksempelvis er der en klar positiv beskæftigelseseffekt blandt unge danske
mænd, mens effekten er relativt lille for midaldrende og ældre mænd. For kvinders
vedkommende er billedet meget uklart og blandt udenlandske kvinder er der endda
færre kvinder i arbejde blandt de, som har fået nedsat hjælpen. Mellem 19 og 36%
kommer i arbejde under alle omstændigheder. Men mellem 60-70% oplever kun, at
deres økonomiske situation bliver forværret af de lave ydelser. Det er således kun gan-
ske få, der reagerer positivt på de øgede økonomiske incitamenter. Det Økonomiske
Råd (Det økonomiske Råd 2006) udtrykker det således: ”Nogle fattige har så ringe kvali-
fikationer eller så dårligt helbred, at økonomiske incitamenter ikke har betydning for deres
chancer på arbejdsmarkedet. En nedsættelse af ydelsen for de grupper af personer, der ikke
har mulighed for at reagere på økonomiske incitamenter, vil derfor alene betyde en indkomst-
nedgang.”
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Niels Rasmussen sammenligner i sin artikel eksperimenter i den sociale politik med
medicinalområdet, hvor man skal fremvise statistisk signifikante positive resultater,
før man må igangsætte nye behandlingsformer. Desuden skal alle bivirkninger indbe-
rettes til de centrale myndigheder med henblik på at vurdere, om behandlingen fort-
sat kan godkendes. Men på beskæftigelses- og socialområdet er der i praksis ingen
krav om dokumentation. Man kan endda sige at dokumentation og resultater sjæl-
dent får konsekvenser for indsatsen, fordi ideologien spiller en meget stor rolle på det
sociale område.

Borgerlig fattigdomsforståelse
Heidi Sørensen har i sin artikel forsøgt at indkredse en særlig borgerlig fattigdomsfor-
ståelse gennem interviews med en række borgerlige politikere, der beskæftiger sig
med socialpolitik. Flere af disse politikere afviser nærmest, at der overhovedet er fat-
tigdom i Danmark, i hvert fald i sammenligning med Afrika. Andre mener, at der kun
er kulturel fattigdom, fordi fattigdom i Danmark ikke er et spørgsmål om kroner og
øre. Ifølge denne fattigdomsforståelse vælger folk selv, hvordan de vil leve deres liv.
Den danske velfærdsstat har opstillet rammer, som giver borgerne alle tænkelige mu-
ligheder. Men man kan ikke tvinge folk til at gøre brug af de muligheder. De har selv
ansvar for hvordan, de bruger deres penge. Derfor er det deres egen skyld, hvis de er
fattige. 

Nye strukturer og mere marked
Et andet område, hvor VK-regeringen har været meget aktiv er på det strukturelle om-
råde. Først og fremmest har vi fået en kommunalreform, hvor amterne er forsvundet
og antallet af kommuner er reduceret kraftigt, samtidig er der etableret fem regioner,
som primært skal tage sig af sygehusdrift. Derudover er der lavet en politireform og
en domstolsreform. Alt sammen ændringer som har konsekvenser for de svageste i
samfundet.

Kommunalreformen har flyttet en større del af det sociale ansvar ud i kommunerne
og der er etableret en række nye partnerskaber mellem det offentlige, private aktører
og leverandører på det sociale område. Denne strukturomlægning har imidlertid ikke
haft en ubetinget god virkning for nogle af socialpolitikkens kernemålgrupper, fx
handicappede, sindslidende, udviklingshæmmede, udsatte børn og unge samt stof-
misbrugere, hjemløse og voldsramte kvinder. Kommunerne overtog også den til-
hørende økonomi, og skal dermed selv finansiere de tilbud, de stiller til rådighed for
borgerne. Samtidig blev der gennemtrumfet en markedsplads for køb og salg af plad-
ser, baseret på fuld takstfinansiering mellem kommunerne. Det skulle betyde, at kom-
munerne kunne vælge de bedste og billigste løsninger.

Claus Vendelbo har skrevet en artikel, som analyserer kommunernes økonomiske in-
citamenter og konkluderer, at kommunernes trang til selvforsyning, har resulteret i
en udvikling, der strider mod intentionerne om regulering gennem markedsgørelse.
Problemet er bl.a. at kommunerne endnu ikke har fået et ordentligt overblik over de
tilbud, der eksisterer på markedet og ikke er i stand til at vælge de rigtige løsninger.
Kommunerne betragter i stedet de nye serviceområder på samme måde som de bør-
ne- og ældreinstitutioner, de er vant til at drive. Taberne i denne proces bliver i første
omgang brugerne af de specielle sociale tilbud, fordi de ikke får de bedst mulige til-

12

Redaktionelt forord

Rapport09  22/10/09  14:30  Side 12



bud, der passer til deres behov, men derimod nogle ”hjemmestrikkede” kommunale
løsninger. Det er tilsyneladende ikke kun af økonomiske grunde kommunerne vælger
”selvforsyning”, for indtil videre har de ikke sparet nogen penge. Det har stort set
kun ført til forringelser.

Den nærmeste fremtid
Man kan godt være lidt bange for fremtiden på det socialpolitiske område. Den øko-
nomiske krise, med massive underskud på de offentlige budgetter kombineret med
skattelettelser, kan bruges til at foretage nedskæringer på det sociale område. Når der
samtidig er taget skridt til at udvide de private løsninger på sundhedsområdet og soci-
al service, er der risiko for at det bliver de dårligst stillede, som ikke har private forsik-
ringer eller råd til selv at betale for deres ydelser, der bliver tabere. 

I starten stillede vi spørgsmålet om der findes en særlig borgerlig socialpolitik eller
om socialpolitik er ideologisk. Vores gennemgang viser, at der er meget ideologi i so-
cialpolitik og at man godt kan tale om en borgerlig socialpolitik. Hovedelementerne i
borgerlig socialpolitik i disse år er markedsgørelse og økonomiske incitamenter, hvor
det handler om at gøre borgere og klienter til kunder på en markedsplads. Men det er
samtidig vigtigt at gøre opmærksom på, at flere af de ting, som VK-regeringen har
gennemført siden 2001 allerede var startet under den tidligere SR-regering, ligesom
nogle af ændringerne er blevet støttet af oppositionen.
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Beskæftigelsespolitikkens
diskurs og rationale

Af cand. scient. soc. Anna May Markussen

Siden 2001 har beskæftigelsespolitikken været præget af et fokus på økonomiske in-
citamenter. Der er iværksat flere tiltag, der reducerer det økonomiske råderum for
kontanthjælpsmodtagere med henvisning til, at de pågældende personer mangler
økonomiske incitamenter til at arbejde, og at tiltagene er nødvendige for skabe en si-
tuation, hvor ‘det kan betale sig at arbejde’. Beskæftigelseseffekten af tiltagene er
løbende blevet diskuteret – virker de, eller virker de ikke? Sikkert er det, at de personer
strategien ikke virker for, skal leve videre med et ringere forsørgelsesgrundlag. Sikkert
er det også – selv ud fra de mest optimistiske undersøgelser – at dette er vilkårene for
langt de fleste af kontanthjælpsmodtagerne. Regeringens strategi overfor kontant-
hjælpsmodtagerne er derfor mødt af en vedholdende og skarp kritik fra Rådet for So-
cialt Udsatte – et råd regeringen selv har nedsat med den hensigt at styrke det fælles
ansvar for de svageste i samfundet ved at tildele dem et stærkt talerør. Kritikken af be-
skæftigelsesstrategien synes dog ikke at vække genklang i regeringen. 

En forklaring herpå kan gemme sig i beskæftigelsespolitikkens idemæssige grundlag
dvs. i de politisk-filosofiske ideer, antagelser og forestillinger, som ligger til grund for
den førte politik. I artiklen argumenteres der for, at den førte politik kan forstås i lyset
af nyliberale tanker og ideer, og her skelnes mellem en økonomisk og politisk dimen-
sion af nyliberalismen. To dimensioner, som hviler på modstridende antagelser om
mennesket, men som i praksis – dvs. i den offentlige debat – supplerer hinanden,
hvilket er med til at skabe en gennemslagskraftig nyliberal diskurs1.

I det følgende fremhæves eksempler på de politiske tiltag og den retorik, som er for-
bundet med de senere års fokus på økonomiske incitamenter overfor ledige – og her-
efter sættes der fokus på ideer og forestillinger knyttet til en henholdsvis økonomisk
og politisk form for nyliberalisme. Formålet med artiklen er at give et bud på, hvilken
diskurs og hvilket rationale der ligger til grund for den aktuelle beskæftigelsespolitik.
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Det politiske fokus på økonomiske incitamenter overfor
kontanthjælpsmodtagere 
Beskæftigelsespolitikken har siden VK regeringens tiltrædelse været præget af en fore-
stilling om, at der eksisterer et ‘åbenlyst’ incitamentsproblem på det danske arbejds-
marked. Betegnelsen incitamentsproblem anvendes til at påpege, at der ikke er en til-
strækkelig tilskyndelse til at arbejde – og her tænkes primært på økonomisk tilskyn-
delse. 

Med henvisning til, at økonomiske incitamenter er afgørende for en vellykket beskæf-
tigelsespolitik og under overskriften ‘det skal betale sig at arbejde, er der derfor iværk-
sat en række tiltag siden regeringen tiltrådte i 2001, som med den tidligere beskæfti-
gelsesminister Hjort Frederiksens ord skal ‘file lidt i hjørnerne af kontanthjælpssyste-
met’. Tiltagene reducerer det økonomiske råderum for de kontanthjælpsmodtagere,
som man vurderer samlet set modtager for store ydelser for at bevare et økonomisk
incitament til at arbejde. Det drejer sig om unge, en del ufaglærte og indvandrere fra
mindre udviklede lande; især gælder det ægtepar med (flere) børn. 

Nogle af de mest centrale tiltag er:

– Starthjælpen/introduktionsydelsen2 (pr. 1. juli 2002). 
– 500 kr. – nedsættelsen3 (pr. 1. juli 2003). 
– Kontanthjælpsloftet4 (pr. 1. jan 2004). 
– 300-timers reglen5 (pr. 1. april 2007), som er ændret til 450-timers reglen

(pr.1. juli 2009). 

Begrundelsen for disse økonomiske incitamentstiltag er både af økonomisk og mo-
ralsk karakter, og de legitimeres med henvisning til nationen, de beskæftigede, de le-
dige og de lediges børn: 

Det fremhæves, at det både er en hån mod ledige og beskæftigede, hvis det ikke kan
betale sig at arbejde. For den hårdtarbejdende del af befolkningen er det simpelthen
“en torn i øjet på dem, at nogen kan køre på frihjul”, hævder Hjort Frederiksen (Be-
skæftigelsesministeriet, 2002a: 23). Tiltagene er samtidig til de lediges eget bedste, da
initiativerne er iværksat med henblik på at skabe de bedste rammer for, at det kan
lykkes de berørte at få “et liv med arbejde”. Bl.a. fordi det betyder så meget for børn,
at deres forældre har et arbejde og er tilfredse med deres liv (Beskæftigelsesministeriet,
2002b: 5). Måden at behandle de allersvageste er udslagsgivende for, hvordan et
velfærdssamfund bedømmes, understreger Hjort Frederiksen og påpeger, at netop
hensynet til svage ledige og deres børn oprindeligt var årsagen til, at loftet over kon-
tanthjælpen og starthjælpen indførtes. Initiativerne skulle skabe gode rammer for de
svage ledige ved at tydeliggøre, at selv den mindste arbejdstilknytning er bedre end
slet ingen. “Alle kan klare en avisrute. Alle kan klare et rengøringsjob nogle få timer om
ugen”, understreger den tidligere beskæftigelsesminister i en tale over for Folketingets
Arbejdsmarkedsudvalg (Hjort Frederiksen, 2005). Også hensynet til nationen spiller
en rolle: “Vi har ikke råd til, at nogen går og putter sig”, udtaler han i en leder i be-
skæftigelsesministeriets nyhedsbrev med titlen: “Vi har alle et ansvar for fremtidens
velfærd” (Hjort Frederiksen, 2006). Det signaleres, at strategien til at bekæmpe incita-
mentsproblemet både er økonomisk nødvendig og moralsk rimelig.
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Samlet set peger disse udtalelser på, at det er regeringens opfattelse, at manglende vil-
je er denne gruppe lediges primære barriere for beskæftigelse, og retorikken tydeliggør
desuden, at tiltagene ikke kun har til hensigt at få flere i arbejde, men at skabe en si-
tuation i overensstemmelse med, hvad regeringen betragter som ret og rimeligt. Den-
ne tilgang til arbejdsløshedssituationen kan betragtes i lyset af ideer og tanker knyttet
til en økonomisk og politisk form for nyliberalisme. 

Den økonomiske nyliberalisme
Kendetegnende for den økonomiske nyliberalisme er et markant økonomisk blik på
mennesket og en påstand om, at denne opfattelse af mennesket ikke medfører, at
økonomiske betragtninger bliver præget af normative vurderinger. I det følgende rela-
teres den økonomiske nyliberalisme til miljøet omkring den amerikanske Chicago-
skole, og der gives eksempler på, hvordan forestillingen om mennesket som ‘homo
oeconomicus’ præger tilgangen til arbejdsløshedsproblematikken. 

Chicagoskolen – og det økonomiske blik på mennesket 
Den økonomiske nyliberalisme kan i høj grad forbindes med den såkaldte Chicago-
skole. Betegnelsen henviser til en gruppe økonomiske tænkere fra Chicago Universi-
tet fra 1930-tallet og frem, hvis tanker kom til at danne “skole” for den intellektuelle
frimarkedstænkning. Skolen er karakteriseret ved en udbredt skepsis overfor staten,
en stærk tiltro til det selvregulerende marked og forestillingen om det rationelle
nyttemaksimerende individ (Dellnäs, 2002).

Den intellektuelt og politisk set mest indflydelsesrige leder for Chicagoskolen er
Milton Friedman. Han udvikler en såkaldt ‘strukturteori’, der er et opgør med den
måde, man siden 50- og 60’erne har forstået arbejdsløsheden årsager og løsninger på.
Hvor arbejdsløshed før blev betragtet i lyset af dårlige konjunkturer, der skaber lav ef-
terspørgsel, knytter han arbejdsløshed til strukturelle barrierer (fx minimumslønnin-
ger og høj understøttelse), som blokerer for det økonomiske markedssystems selvre-
gulerende mekanismer. Velfærdsstatens indgreb anskues således ikke som en løsning
men som en del af selve problemet, idet det antages, at (høj) understøttelse kun resul-
terer i, at arbejdsløse fristes til at forblive i ledighed med negative følger for dem selv
og samfundet. Med denne økonomiske strukturteori rettes fokus således pludselig
imod den ledige, dvs. imod viljen og evnen til at arbejde (Goul Andersen, 2003: 15,
21; Jespersen, 2004: 147).

Mere mikroøkonomiske betragtninger, om hvordan individets adfærd på arbejdsmar-
kedet påvirkes af hovedsageligt økonomiske incitamenter, er senere blevet udviklet,
og disse teorier er blevet alt mere afgørende inden for Chicagoskolen og økonomisk
teori generelt (Jespersen, 2004: 148). Fælles for teorierne er antagelsen om, at det en-
kelte individ er rationelt og betragter arbejdet som et nødvendigt onde. At arbejdet
forbindes med ubehag er i overensstemmelse med en klassisk nytteorienteret (utilita-
ristisk) tilgang til arbejdet, hvor individet ses som motiveret af at opnå lyst og undgå
smerte, og hvor det antages, at arbejdet alene fungerer som et redskab til at opnå øn-
skede goder. På baggrund af denne klassiske liberalistiske forestilling om “leisure is
pleasure” er det antagelsen, at den enkelte person udbyder sin arbejdskraft ud fra en
afvejning af nytten mellem fritid og arbejde. Dvs. jo højere løn, jo større arbejdsud-
bud – indtil det punkt, hvor højere løn blot fører til, at den enkelte “har råd til” mere
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fritid. Hvis der ligefrem opstår en situation, hvor der ikke er forskel på understøttel-
sen og lønniveauet, antages det, at den enkelte ikke udbyder sin arbejdskraft – andet
ville stride imod forestillingen om det rationelle individ (Albrekt Larsen, 2003).

Forestillingen om, at mennesket kan og bør betragtes som rationelt nyttemaksime-
rende – hvor nytte først og fremmest forbindes med økonomisk nytte – er således
baggrunden for at nyliberale økonomer kan udarbejde økonomiske modeller, hvorud-
fra de kan regne sig frem til, at nogle ledige ikke er i beskæftigelse, fordi disse ledige
finder, at det ikke kan betale sig. Det er sådanne økonomiske beregninger, der i en
dansk kontekst har forårsaget, at en gruppe af kontanthjælpsmodtagere har fået ned-
sat deres økonomiske råderum med henvisning til, at de pågældende har behov for
en større økonomisk tilskyndelse til at arbejde. Når undersøgelser viser, at de nedsatte
ydelser har en ringe beskæftigelseseffekt, sådan som eksempelvis Beskæftigelsesmini-
steriets egen undersøgelse “Kulegravning af kontanthjælpsområdet” gjorde det (Be-
skæftigelsesministeriet, 2006), er det også på baggrund af sådanne økonomiske bereg-
ninger, at Dansk Arbejdsgiverforening kan hævde, at de nedsatte ydelser ikke er ned-
sat nok. Alene ved at betragte de berørte kontanthjælpsmodtageres økonomiske råde-
rum står det ‘med al tydelighed’ klart, hvorfor de ikke er i beskæftigelse. Blandt kon-
tanthjælpsmodtagerne findes der stadig “massive incitamentsproblemer” (DA Opini-
on, 12.11. 2002, 17.6.2005, 28.6.2005 og 30.10.2006)

På trods af, at disse økonomiske beregninger bygger på antagelser om mennesket – an-
tagelser der som nævnt forudsætter et meget økonomisk blik på mennesket – er det
karakteristisk for dem, der anvender teorierne at hævde, at de økonomiske teorier er
fri for normative betragtninger. Nyliberale økonomiske betragtninger får i den offent-
lige debat derfor hurtigt status af at være politisk-moralsk neutrale domme, som her-
ved kan være med til at skabe en politisk diskurs om, at der fx eksisterer et åbenlyst
incitamentsproblem på det danske arbejdsmarked, og at tiltag, der forbedrer de ledi-
ges økonomiske incitamenter til at arbejde, er politisk nødvendige. 

Politisk nyliberalisme
Til forskel fra den økonomiske nyliberalisme, der betragter sine antagelser om men-
nesket som løsrevet fra normative vurderinger, understreger den politiske nyliberalis-
me sit etiske grundlag og tager afstand fra den økonomiske nyttetænkning. Billedet af
mennesket som homo oeconomicus kritiseres, fordi denne typificering af mennesket
ikke indfanger det essentielle og anerkendelsesværdige ved mennesket: Dets frihed og
heraf dets stræben efter at være – og blive anerkendt for at være – “herre i eget hus”. 

Den politiske nyliberalisme vil i det følgende blive set i lyset af de tanker, som Francis
Fukuyama fremfører, og som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen anvender
som afsæt for det moralsk-politiske projekt, han formulerer i bogen ‘Fra socialstat til
minimalstat’ – et moralsk-politisk projekt, man kan hævde afspejler sig i den aktuelle
beskæftigelsesdiskurs. 

Det (anerkendelses)værdige menneske 
“Vi betragter omverdenen, som om motiverne udelukkende er økonomiske. Men det er en fa-
tal fejl. Vi bør indse, at mennesket ikke blot har behov for materiel selvopretholdelse, men
også har behov for respekt eller anerkendelse, og at mennesket føler, at det fortjener respekt,
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fordi det er i besiddelse af en vis værdi eller værdighed. Hvis vi ikke indser, at mennesket har
andre behov end materiel bekvemmelighed, så suspenderer vi det helt grundlæggende i det at
være menneske” (Fogh Rasmussen, 1993: 222).

I bogen ‘Fra socialstat til minimalstat’ hævder Fogh, at den økonomiske forståelse af
mennesket dominerer samfundstænkningen, hvorved noget essentielt ved det at
være et (værdigt) menneske forsvinder af syne. Tendensen til at fokusere på økonomi
og materiel bekvemmelighed er også grundlaget for hans kritik af “socialstaten” og
den borger, den producerer.

Opfattelsen er, at en stor del af den danske befolkning har mistet sin værdighed, da
den er blevet mere optaget af sit materielle velbefindende end frihed og selvstændig-
hed. Det skyldes, at velfærdsstaten, som Fogh betegner som socialstaten, har tæmmet
mennesket. Staten har gjort det frie menneske til en slave af staten. Et lydigt socialt
dyr, der affinder sig med at være underkastet statens herredømme, fordi det til
gengæld opnår statens garanti for social tryghed. “Socialstatens slavemennesker ligger
lydigt som en hund i en kurv og luner sig foran kaminilden. Er slet ikke mennesker mere!”,
skriver Fogh. I hans øjne har socialstaten således frembragt mennesker uden mod og
vilje til at værne om sin egen værdighed som menneske. Det fremgår, at menneskets
værdighed kobles til dets evne og vilje til at forsørge sig selv – med Foghs ord at tage
ansvaret for sit liv og ikke ønske eller forlange, at andre griber ind og bistår. At efter-
stræbe dette ideal er at leve og ikke blot overleve, at være yder og ikke blot nyder eller
at eksistere som andet og mere end blot en hund, der er optaget af sine basale behov. 

Begrebet anerkendelse og forestillingen om et frit og (anerkendelses)værdigt menne-
ske er centralt for Foghs kritik af velfærdsstaten. Foghs syn på anerkendelsesbegrebet
er inspireret af Francis Fukuyama, som i bogen “Historiens afslutning og det sidste
menneske” fremfører, at det er behovet for anerkendelse af eget værd, der er den af-
gørende drivkraft bag menneskets handlinger og ikke materielle interessekampe. Fu-
kuyama opererer med to former for anerkendelse: Behovet for at anerkendes som ‘li-
geværdig’ og ‘mereværdig’. Den første form for anerkendelse har mennesket efter-
hånden fået tilfredsstillet i en liberal stat, hvor der er universelle rettigheder, men po-
inten er, at behovet for at blive anerkendt som ligeværdig ikke er tilstrækkelig. Aner-
kendelsestrangen udfolder sig også som en trang til at blive anerkendt som merevær-
dig. Der er tale om en irrationel passioneret og “stolt” anerkendelsesform (Fukuyama
henviser til Platons thymos begreb), der kan føre menneskeden ud i store katastrofer
og voldsomme krige, men som også er årsag til de største menneskelige bedrifter som
skabelsen af store symfonier, malerier, romaner, moralkodekser eller politiske syste-
mer. Og denne såkaldte “prestigekamp”, denne “trang til ulighed”, kan ikke under-
trykkes eller kanaliseres om til en trang til materielle goder eller lige rettigheder, hvil-
ket de liberale stater ellers har forsøgt, hævder Fukuyama. 

Fukuyama skrev bogen kort efter murens fald og vakte opsigt, fordi han ser begiven-
heden som et tegn på den ideologiske histories afslutning og liberalismens endegyldi-
ge sejr over rivaliserende alternativer, men bogens ærinde er formentlig også at stille
spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne sejr indbefatter, at de liberale demokratier sygner
hen i velstand, kedsommelighed og værdirelativisme. Hvad skal man i så fald frygte,
spørger Fukuyama: At det moderne menneske finder tilfredshed med denne tilstand
og herved er at sammenligne med en hund, der er tilfreds med at sove i solen hele
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dagen, forudsat den får mad? Eller at mennesker gør oprør imod trygheden og lighe-
den ved på ny at bringe samfundet ud i katastrofer? Med afsæt i dette spørgsmål hæv-
der Fukuyama, at fremtidens alvorlige udfordring for den liberale rettighedsstat ikke
vedrører ulige anerkendelse af lige mennesker, som er den mest almindelige anklage,
men tendensen til at give ulige mennesker lige anerkendelse (Fukuyama, 1993: 312). 

Fukuyamas bog udkom samme år som ‘Fra socialstat til minimalstat’, og Foghs bog
synes i meget høj grad at basere sig på Fukuyamas tanker om menneskets anerkendel-
sestrang i hans kritik af den danske ‘jantelov’, ‘jordbundethed’, ‘kulturrelativisme’ og
‘lighedsskole’, som holder det enkelte individs særegenhed nede af hensyn til ‘grup-
pen, fællesskabet, kollektivet’. Ligeværdstrangen (læs: alt og alle er lige værd) er med
andre ord nået for vidt på bekostning af mereværdstrangen – og i det lys kan også kri-
tikken af velfærdsstatens manglende skel mellem ‘nydere’ og ‘ydere’ forstås. Kritikken
går altså på, at det med velfærdsstatens fremvækst er blevet lige-værdigt at være ar-
bejdsløs og være i arbejde, hvorved den enkelte har mistet den værdighed, der er
knyttet til at stræbe efter at være uafhængig – at være ‘herre i eget hus’. 

Fogh afslutter sin bog med at proklamere, at han betragter det som sin moralske pligt
at iværksætte et opgør med ‘socialstaten og slavesindet’. Den målsætning kan ikke
gennemføres ved at fjerne ‘socialstaten’ men ved at fjerne den mentalitet, som soci-
alstaten har skabt i befolkningen. Til dette storstilede moralsk-politiske projekt vurde-
res det, at der er brug for en såkaldt kulturkamp: “Det er nødvendigt at vække det sløvede
slavesind. Og den kamp skal vi ikke kæmpe på økonomiske argumenter. Vi skal derimod
starte og vinde en kulturkamp, som genindsætter mennesket i sin tabte værdighed og på den
måde avler et frit og stolt folk, der ikke på ny vil bøje nakken under socialstatens åg” (Fogh
Rasmussen, 1993: 34). At skabe en ny mentalitet i den danske befolkning er således
målet med den kulturkamp, som Fogh i sin bog ønsker igangsat. Man kan hævde, at
de sidste års megen tale om kulturkamp bør ses på baggrund af den ambition. 

Kulturkamp: Et middel til at fremme en ny diskurs – og en ny mentalitet 
To år efter, at Fogh er blevet statsminister, annoncerer han i et interview i Weekenda-
visen med titlen “Kulturkamp”, at det er ‘udfaldet af kulturkampen, der afgør Dan-
marks fremtid’, og at ‘kulturkamp drejer sig om ‘at sætte dagsordenen’ (Weekendavi-
sen, 17.1. 2003).

Kulturkamp kan altså forstås som en kamp om at sætte en ny dagsorden og hermed
gradvist fremme en ny diskurs. En diskurs som – hvis den er tilstrækkelig slagkraftig –
kan ændre måden man som borger forstår sig selv og samfundets udfordringer på.
Hvordan regeringen har søgt at fremme en ny diskurs på beskæftigelsesområdet, kan
illustreres med parolen “noget for noget”, som er udfoldet af regeringen i en rapport
af samme navn. Parolen signalerer et klart moralsk opgør. Et opgør med ‘det konse-
kvensløse samfund’ og ‘det er ligegyldigt, hvad jeg gør’ mentaliteten. Det understre-
ges, at ‘noget for noget’ er et princip – en metode, som på lige fod med valgfrihed vil
gennemsyre regeringens arbejde og politik. Formålet er at synliggøre, at den enkeltes
adfærd har konsekvenser, og at ‘både den enkelte og samfundet kan have fordel af en
bestemt adfærd’. Parolen skal gøre klart, at ‘alting er ikke lige gyldigt og dermed lige-
gyldigt’, som det hedder i rapporten. Incitamenter – belønning og straf – skal fremme
denne erkendelse: “Kort sagt: Med “noget for noget” belønner samfundet dem, der kan og
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vil. Straffer dem, der kan, men ikke vil. Og hjælper dem, der vil, men ikke kan” (Beskæfti-
gelsesministeriet, 2004: 6). 

“Noget for noget” rapportens retorik afspejler en forståelse af problemer som noget
individuelt, hvilket også det beskæftigelsespolitiske fokus på den enkelte lediges ev-
ner og motivation afspejler. At styrke den enkeltes personlige ansvar er netop et mål
med kulturkampen, fortæller Fogh i et interview i Berlingske (Berlinske Tidende,
4.10.2003), og året efter følges der op på temaet om det personlige ansvar ved at ned-
sætte ministerudvalget “Det Personlige Ansvar”, der får beskæftigelsesministeren som
formand (Berlinske Tidende, 21.7.2007). 

“Noget for noget” parolen kan således ses som et eksempel på, at der med VK-regerin-
gen reelt er opstået en ny diskurs – ikke helt ny i og med at den trækker på klassisk li-
beralistisk tankegods men ny i forhold til tidligere tiders beskæftigelsespolitik, fordi
den indebærer et mere markant fokus på lediges vilje til at arbejde, især lediges øko-
nomiske incitamenter til at arbejde, og signalerer, at ledige, der klandrer andre end
sig selv for deres situation, ikke påtager sig deres personlige ansvar. Og således næppe
tilhører ‘dem, der kan og vil’. Det er en diskurs, som udspringer af opfattelsen af, at
der med velfærdssamfundets fremvækst ikke længere er tilstrækkelig forskel på dem,
der nyder og dem, der yder – hverken i økonomisk eller moralsk forstand. Og Ifølge
Hjort Frederiksen svækker det sammenhængskraften i samfundet, hvis der ikke er den
fornødne respekt for ‘dem, der skaber værdierne’ (Hjort Frederiksen, 2007). Den ny
diskurs på beskæftigelsesområdet går således på at ændre den opfattelse, at det er
synd for de ledige eller usolidarisk at ville forringe eller helt fratage dem deres økono-
miske støtte. Manglende solidaritet udviser tværtimod “dem, der ikke bidrager”, som
Hjort Frederiksen udtrykker det (Berlinske Tidende, 14.11.2006).

Politisk nyliberalisme handler således mere om at fremme en ny mentalitet – en ny
moralopfattelse – end om at ville reducere staten til en minimalstat. Politisk nylibera-
lisme skal vurderes på sin succes med at foretage denne mentalitetsændring og ikke
på, om velfærdsstaten er reduceret, da staten indgår som et effektivt middel til at ska-
be den ønskede mentalitetsændring. Økonomiske incitamenter kombineret med par-
oler som ‘det skal betale sig at arbejde’ samt ‘noget for noget’ kan ses som statslige
styringsredskaber, der både har til hensigt at skabe en anden adfærd og en ny diskurs,
der kan medvirke til at fremme en anden mentalitet – og i politisk nyliberales øjne et
mere (anerkendelses)værdigt menneske. 

En diskurs og et rationale af nyliberal karakter 
De tiltag og den retorik, der har været anvendt overfor kontanthjælpsmodtagere si-
den 2001, hvor en gruppe kontanthjælpsmodtagere har fået reduceret deres økono-
miske råderum med henvisning til at det skal betale sig at arbejde, kan altså ses som
udtryk for en diskurs og et rationale af nyliberal karakter – en diskurs og et rationale
med en økonomisk og politisk dimension. 

Den økonomiske nyliberalisme betoner, at det skal betale sig at arbejde af økonomi-
ske årsager. Hvis ikke der er en tilstrækkelig stor difference mellem lønindkomst og
overførselsindkomst vil den enkelte lade sig forsørge af det offentlige, hævdes det. Til
grund herfor ligger en antagelse om, at mennesket er et rationelt og nyttekalkuleren-
de væsen, der altid søger at optimere egne interesser – der først og fremmest er af øko-
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nomisk karakter. Ligesom det bygger på en antagelse om, at arbejdet betragtes som et
nødvendigt onde. Det er på denne baggrund muligt at regne sig frem til, at der i Dan-
mark er et betydeligt incitamentsproblem på arbejdsmarkedet. Det betragtes som fak-
ta – som en viden man politisk set kan reagere forskelligt på, men som ikke i sig selv
kan betvivles. Fokus er på velfærdssamfundets finansielle udfordringer, og det frem-
stilles som nødvendigt at foretage indgreb mod incitamentsproblemet – hvis velfærden
skal bevares.

Den politiske nyliberalisme betoner derimod, at det skal betale sig at arbejde af mo-
ralske årsager. Det drejer sig om at skabe en situation, der er retfærdig og værdig. Der-
for skal der gøres op med “konsekvensløshed” og “det er ligegyldigt hvad jeg gør”
mentalitet. Målet er at ansvarliggøre den enkelte, og midlet er at iværksætte en vær-
dikamp, som kan ændre befolkningen syn på eget personligt ansvar, bl.a. via en paro-
le som “noget for noget”. Rationalet er her, at “noget for noget” er “hjælp til sel-
vhjælp”. Tanken er med andre ord, at stramninger i henholdsvis rådighedsregler,
sanktioner og sociale ydelser, illustrerer, at alt ikke er lige godt og lige gyldigt, at der
er forskel på at betale og modtage og på at nyde og yde. Det hævdes, at mennesket
først og fremmest er optaget af at opnå anerkendelse, og at dets værdighed ligger i at
stræbe efter dette – ikke økonomisk gevinst – men ikke desto mindre anses økonomi-
ske incitamenter for at være et velegnet middel til at adfærdsregulere befolkningen –
ikke mindst de ledige. Økonomiske incitamenter kan stimulere den enkelte til at tage
sin tilværelse på sig og blive selvforsørgende – og herigennem opnå at blive et men-
neske, der af sig selv og omverdenen betragtes som et frit og (anerkendelses)værdigt
individ.

Mens økonomisk nyliberalisme således er optaget af det rationelle og økonomiske
menneske og forestiller sig at fremkomme med politisk-moralsk neutrale vurderinger,
er politisk nyliberalisme optaget af det værdige menneske, som det ønsker at skabe –
ved hjælp af staten. 

Til trods for de forskelle i menneskesyn, der er imellem økonomisk og politisk nylibe-
ralisme fremstår de i praksis ofte som to supplerende begrundelser for liberalismen: en
økonomisk og en etisk. Hvor den økonomiske teori fungerer som et videnskabeligt –
etisk neutralt – bevis for, at nyliberalismens politiske strategi også er den økonomisk
set mest rationelle.

Den diskurs og det rationale, som ligger bag den aktuelle beskæftigelsespolitik, impli-
cerer ikke kun et særligt syn på arbejdsløshedsproblematikken men også på den skan-
dinaviske velfærdsmodel, idet det antages, at der er behov for at staten gør større for-
skel – økonomisk og moralsk – på borgerne, så de mærker og herved lærer, at det ikke
er lige-gyldigt, hvordan man opfører sig, og hvad man præsterer. Denne ambition
kan ses som et oprør imod den skandinaviske velfærdsmodels universelle ydelser og
kan forstås på baggrund af Fukuyamas tese om, at de liberale stater ikke bør se deres
hovedproblem, som et problem der er forårsaget af samfundets ulige anerkendelse af
lige mennesker, men af samfundets lige anerkendelse af ulige mennesker. Med dette
udgangspunkt bliver spørgsmålet om værdigt eller uværdigt trængende påny centralt
i udformningen af den danske social- og beskæftigelsespolitik.
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De økonomiske incitamentstiltag og den medfølgende retorik om, at det skal betale
sig at arbejde, har således et mål, der rækker ud over de berørte kontanthjælpsmodta-
gere, idet politikken kan fremme en ny diskurs – og herved en adfærds- og mentali-
tetsændring i befolkningen, som kan skabe grobund for udviklingen af en såkaldt ny-
liberal ‘selvstændighedskultur’. En kultur, der kan genindsætte mennesket i dets tabte
værdighed. Det menneske som ifølge Fogh, under påvirkning af dansk jantelov, lig-
hedsskole og kulturrelativisme, gav afkald på sin ‘mereværdstrang’ og vilje til at kæm-
pe for sine værdier, og som i mødet med den danske velfærdsstat overgav sig til socia-
le ydelser og statslig omsorg og endte som hunden foran kaminilden – ikke mere
menneske. 

Hvis den beskæftigelsespolitiske diskurs og rationale i høj grad er af moralsk principi-
el karakter, kan det forklare, hvorfor de omtalte og omdiskuterede beskæftigelsestiltag
overfor kontanthjælpsmodtagere fastholdes – på trods af, at forskere og aktører med
mangeårig erfaring med målgruppen peger på, at beskæftigelseseffekten er ringe,
mens de sociale konsekvenser af tiltagene risikerer at være store for de berørte og de-
res familie. 

På baggrund af denne analyse af beskæftigelsespolitikkens diskurs og rationale må
man spørge, om beskæftigelsespolitikken ikke har sat systemet frem for mennesket –
trods påstanden om det modsatte? Her tænkes på det ideologiske system. 

Noter
1 Artiklen bygger på mit speciale i socialvidenskab og filosofi & videnskabsteori fra efteråret 2007 ved Roskilde

Universitet, som omhandler den beskæftigelsespolitiske diskurs og rationale. I forhold til specialet er artiklens
fokus selvfølgelig begrænset. Artiklen forholder sig således ikke til de empiriske undersøgelser af grundlaget
for og effekten af økonomiske incitamenter overfor kontanthjælpsmodtagere, hvilket udgør hele den første
del af specialet, og er baggrunden for at forstå, at jeg mener, at den førte politik skal forstås på baggrund af
et idemæssigt grundlag – ikke et empirisk. Artiklens fokuserer hertil kun på tanker og ideer knyttet til nylibera-
lismen, mens specialet også trækker linjer tilbage til den klassiske liberalisme og Max Webers tese om den
protestantiske etik.

2 Starthjælpen/introduktionsydelsen gælder for personer, der ikke har været i landet i sammenlagt 7 år inden for
de seneste 8 år, og som i den tid har opholdt sig i lande uden for Norden, EU og Lichtenstein. Hvor meget
man kan få i starthjælp afhænger af alder og om man har forsørgerpligt (Beskæftigelsesministeriet). 

3 500 kr. – nedsættelsen er møntet på ægtepar på kontanthjælp og træder i kraft efter et halvt år på kontant-
hjælp. “Er man gift, og modtager man selv og ens ægtefælle kontanthjælp, får begge ægtefæller som
udgangspunkt hver nedsat kontanthjælpen. I 2008 beløber nedsættelsen sig til 582 kroner per måned, når én
af ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i seks måneder i træk” (Beskæftigelsesministeriet).

4 Kontanthjælpsloftet træder i kraft efter et halvt år på kontanthjælp og har til hensigt at sætte et loft over den
samlede ydelse, som den enkelte kan modtage via kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte (Beskæftigel-
sesministeriet).

5 450-timers-reglen betyder, at “ægtepar hvor den ene eller begge modtager kontanthjælp, hver i sær skal
opfylde et krav om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 måneder for at bevare
retten til kontanthjælp” (Beskæftigelsesministeriet).
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Anvendelse af økonomiske
incitamenter i
socialpolitikken 
– ideologi og realiteter

Af cand.polit., Niels Christian Rasmussen

Siden 2001 er der skabt store huller i det, der tidligere var samfundets underste socia-
le sikkerhedsnet. Færre kan få den fulde kontanthjælp og er i stedet blevet henvist til
nedsat kontanthjælp – den lavere starthjælp, eller er helt blevet frataget hjælpen. Et
gennemgående argument har været ønsket om at skærpe de økonomiske incitamen-
ter til at komme i arbejde. Men, som det vil fremgå nedenfor, har andre argumenter
også været på spil.

Den grundlæggende logik i denne politik er, at den afgørende faktor bag det ikke at
have et arbejde er manglende motivation til at tage et arbejde. Andre faktorer som ar-
bejdsmarkedets eventuelle tøven med at ansætte kontanthjælpsmodtagere, et større
udbud af arbejdskraft end der er efterspørgsel til, en mangelfuld kommunal jobind-
sats eller manglende forudsætninger eller arbejdsevne hos de pågældende personer,
bliver nedtonet eller helt negligeret.

Det interessante er så at se på, hvilke ændringer, der er sket i politikken, begrundelser-
ne herfor, virkningerne af den førte politik, og hvilke konsekvenser regeringen har
draget heraf.

Starthjælpen.
Starthjælpen blev indført d. 1. juli 2002, og var den første nedskæring. Nytilflyttede
personer, som ikke har opholdt sig mindst 7 af de sidste 8 år i Danmark, mistede ret-
ten til at få kontanthjælp (i 2006 er kravet skærpet i form af et supplerende krav om
mindst 2,5 års almindelig beskæftigelse) og blev i stedet henvist til den lavere start-
hjælp eller introduktionsydelse på starthjælpsniveau. Starthjælpen til en enlig er ca.
60 pct. af kontanthjælpen. Opgjort som rådighedsbeløb har CASA i 2006 beregnet, at
rådighedsbeløbet i forbindelse med starthjælp for forskellige familietyper udgør mel-
lem 52 og 77 pct. af rådighedsbeløbet for tilsvarende familietyper på kontanthjælp. I
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lovforslaget blev det skønnet, at ændringerne ville medføre årlige nedskæringer på
1,2 mia. kr. årligt. På grund af opstramningerne af udlændingepolitikken er besparel-
sen dog blevet mindre.

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at argumentet for indførelsen af starthjælpen
ikke primært var at styrke de økonomiske incitamenter til at søge beskæftigelse. Lo-
ven har sin baggrund i “En ny udlændingepolitik” (Beskæftigelsesministeriet og Inte-
grationsministeriet 2002 a). Regeringen skriver: “som udgangspunkt skal udlændinge
ikke forsørges af det offentlige. I nogle tilfælde er det nødvendigt at fravige dette
princip. Det drejer sig først og fremmest om de udlændinge, der får beskyttelsessta-
tus”. Det tilføjes dog, at de skærpede krav til selvforsørgelse vil være stærkt motive-
rende for, at udlændinge kommer ud på arbejdsmarkedet.

I bemærkningerne til lovforslaget om starthjælpen (Beskæftigelsesministeriet 2002 b)
står, at “starthjælpen sikrer, at personer der ikke er berettiget til kontanthjælp som
minimum får en hjælp svarende til de SU-satser, som udgør studerendes forsørgelses-
grundlag”. Det fremgår imidlertid af en rapport fra Rådet for Socialt Udsatte (Rådet
for Socialt Udsatte 2007), at det kun er 2 pct. af alle udeboende studerende, som ale-
ne har SU som forsørgelsesgrundlag. De øvrige supplerer SU’en med SU-lån og
eller/erhvervsarbejde. Det er derfor misvisende at sige, at SU udgør de studerendes
forsørgelsesgrundlag. 

Nedsat kontanthjælp
På kontanthjælpsområdet er der gennemført en række nedskæringer. De vigtigste er:

– hjælpen til ægtepar nedskæres efter 6 måneder med 500 kr. pr. måned pr. ægte-
fælle, så længe blot en ægtefælle modtager kontanthjælp

– hjælpen til unge under 25 år nedsættes efter ca 9 måneder
– beskæftigelsestillægget til kontanthjælpsmodtagere i aktivering fjernes
– loft over summen af kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte til store boligudgifter

eller store forsørgerbyrder
– hjælpen bortfalder til den ene ægtefælle, hvis ikke begge har haft mindst 450

(først 300) timers ustøttet beskæftigelse inden for de seneste 2 år. Personer i mat-
chgruppe 5 er dog undtaget.

– sanktionerne i forbindelse med manglende fremmøde mv. er blevet skærpet.

Samlet set skulle ændringerne ifølge de respektive lovforslag medføre nedskæringer
på knap 1 mia. kr. årligt. Sammen med den oprindeligt forventede besparelse på 1,2
mia. på starthjælp har det således været tilsigtet at spare 2,2 mia. kr., som skal ses i
forhold til en samlet udgift til kontanthjælp og starthjælp på ca. 14 mia. kr. i 2008. 

Nedskæringerne i kontanthjælpen kan føres tilbage til forliget “Flere i arbejde” (Be-
skæftigelsesministeriet 2002 c) indgået d. 7. oktober 2002 mellem Socialdemokrater-
ne, Dansk Folkeparti, Det radikale Venstre, Kristeligt Folkeparti og regeringspartierne.

I en pressemeddelelse (Beskæftigelsesministeriet 2002 d) siger beskæftigelsesministe-
ren: “Regeringen har sagt, vi ikke vil sænke de generelle satser for kontanthjælp og
dagpenge, men vi har forbeholdt os retten til at se på eventuelle lommer i kontant-
hjælpssystemet, hvor tilskyndelsen til at tage et arbejde eller en uddannelse er for lil-
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le. For regeringen er det uacceptabelt, at ægtepar på kontanthjælp må gå ned i leve-
standard, hvis den ene går ud og får et almindeligt job.”

Samtidig anføres det, at forliget vil medføre færre forsørgelsesudgifter, og at disse be-
sparelser skal bruges til at sænke skatten på arbejde. I bemærkningerne til de enkelte
lovforslag kan man ikke genfinde ønsket om at sikre besparelser til at finansiere skat-
telettelser. Enten henvises der blot til “Flere i arbejde”, eller også argumenteres der
konkret med, at en nedsættelse af ydelserne øger det økonomiske incitament til at
søge ordinær beskæftigelse.

I forbindelse med forliget “Flere i arbejde” udtalte beskæftigelsesministeren, at man
også vil se på andre virkemidler som færre barrierer i form af samspilsproblemer mel-
lem forskellige offentlige ydelser. Men selv efter at Skattekommissionen (Skattekom-
missionen 2009) har foreslået regeringen at se nærmere på denne problemstilling, er
der intet sket ud over en mindre justering af fripladsgrænserne i daginstitutionerne. 

Der tegner sig to tendenser i nedskæringerne. I den første bølge af nedskæringer ind-
føres der mekaniske kriterier for hvem, der omfattes af reglerne, baseret på civilstand,
alder og længden af perioden på kontanthjælp. 

I den næste fase fra ca. 2005 begynder man at sondre mellem, hvad der er årsagen til
behovet for hjælp. Fx bliver unge med en diagnose for skizofreni eller “borderline”
undtaget fra den lave ungeydelse. Kontanthjælpsmodtagere gift med en studerende
og gravide og nybagte mødre undtages fra kontanthjælpsloftet. En mulig logik kunne
være, at man af bagdøren ønsker at genindføre en sondring mellem værdigt og uvær-
digt trængende, som forsvandt med bistandsloven i 1976.

1. juli 2006 indføres 300 timers reglen (nu 450 timer) som led i en integrationsaftale
(Beskæftigelsesministeriet 2006 a) og motiveret med – “at det ikke er det offentliges
opgave at kompensere for, at ægtepar har den arbejdsdeling, at den ene er hjemme-
gående”. Reglen skærer den ene ægtefælles kontanthjælp væk, hvis betingelsen om
300 timers arbejde inden for de sidste 2 år ikke er opfyldt for begge ægtefæller. Det
svarer til et årligt tab før skat på knap 100.000 kr. Med denne bestemmelse bliver der
for første gang taget hensyn til kontanthjælpsmodtagernes konkrete sociale situation,
idet reglen ikke omfatter personer i matchgruppe 5, det vil sige personer, der har så
omfattende begrænsninger i kompetencer og ressourcer, at de aktuelt ikke har nogen
arbejdsevne. 

Men samtidig indfører man endnu en mekanisk regel med kravet om 300/450 timers
arbejde inden for de sidste 2 år. Den økonomiske krise vil gøre det sværere at opnå de
krævede 450 timers arbejde, hvilket automatisk vil stemple flere som ikke-stående til
rådighed for arbejdsmarkedet. De mekaniske regler overtrumfer den socialfaglige vur-
dering og er derfor en mistillid til den socialfaglige ekspertise. Det er en tendens, som
man også genfinder inden for justitsvæsenet med kravet om minimumsstraffe, som
sætter den kriminologiske viden skak mat. 

Det er bemærkelsesværdigt, at man ikke tager konsekvensen af undtagelsen for mat-
chgruppe 5 og sikrer, at den samme undtagelse også kommer til at gælde i forhold til
fx kontanthjælpsloftet.
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Der er derfor ingen stringens på tværs af systemet. Det er også svært at se, hvordan
økonomiske incitamenter kan virke i forhold til personer, som befinder sig i en fast-
låst social og sundhedsmæssig situation. En eventuel positiv virkning af økonomiske
incitamenter for arbejdsmarkedsparate risikerer at blive sløret, når midlerne bringes i
anvendelse over for alle kontanthjælpsmodtagere. 

Det er påfaldende, at nogle nedskæringer kun rammer gifte, men ikke samlevende. I
familiepolitikken har tendensen de seneste år derimod været, at man mindsker betyd-
ningen af civilstand i forhold til forældremyndighed efter samlivsophør og i forhold
til arvelovgivning. 

Med fx. 450 timers-reglen rammer man med kirurgisk præcision næsten kun menne-
sker af udenlandsk oprindelse, idet 95 % af de ramte er udlændinge. Det passer som
fod i hose med regeringens principielle synspunkt om, at udlændinge ikke skal forsør-
ges af det offentlige.

De beskæftigelsesmæssige virkninger af starthjælpen og
introduktionsydelse på starthjælpsniveau
I april 2005 offentliggjorde regeringen en evaluering af nedsættelsen af introduktion-
sydelsen til starthjælp i forhold til den tidligere gældende introduktionsydelse på
kontanthjælpsniveau (Beskæftigelsesministeriet 2005) 

Undersøgelsen viste, at 36 pct. af dem, der havde fået introduktionsydelse på start-
hjælpsniveau, var blevet selvforsørgende, mens det kun gjaldt 27 pct. for dem på
kontanthjælpsniveau (personer ankommet før starthjælpens indførelse). Det kunne
umiddelbart se positivt ud.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at selvforsørgelse defineres som “ ikke for-
sørget af det offentlige”, det vil sige, at selvforsørgede ud over de beskæftigede også
omfatter familiemæssigt forsørgede personer og personer, som står uden forsørgelse. 

Undersøgelsen har også set på om flere på den lave starthjælp end på den højere kon-
tanthjælp kommer i arbejde. Her viser det sig, at der er færre på starthjælp, som kom-
mer i arbejde, altså det stik modsatte af det, regeringen påstod ville blive resultatet.
Da tallene er så små, siges det i undersøgelsen, at det ikke er muligt at konkludere no-
get om forskellen i beskæftigelse. 

Alligevel udsender Beskæftigelsesministeriet en pressemeddelelse (Beskæftigelsesmini-
steriet 2005) med overskriften: “Starthjælpen en succes”. Videre stod der: “starthjæl-
pen blev indført for, at det bedre skulle kunne betale sig at arbejde.... Undersøgelsen
viser, at starthjælpen tilskynder flygtning og indvandrere til at komme i job. Ordnin-
gen virker altså.”

Men, som det fremgår af “En ny udlændingepolitik” og bemærkningerne til loven,
var lovens primære hensigt en anden nemlig at mindske den offentlige forsørgelse af
udlændinge, og i den forstand har ministeren ret i, at starthjælpen virker.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har specifikt undersøgt de beskæftigelsesmæssi-
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ge virkninger for flygtningene, senest offentliggjort i juni 2009.(Rockwool Fondens
Forskningsenhed 2009)

42 pct. af flygtningene (mellem 18-59 år), der har starthjælpen som socialt sikker-
hedsnet, er kommet i beskæftigelse efter 52 måneders ophold i Danmark, mens det
kun er 30 pct. af de flygtninge, der har kontanthjælpen som sikkerhedsnet (fordi de
er kommet til landet før 1. juli 2002). 

“Tallene fra de allerseneste måneder tyder på, at forskellen på 12 pct. i beskæftigelse
mellem de to grupper efter 52 måneder ikke vil blive ved med at stige – den vil snare-
re indsnævres, fordi beskæftigelsen nu vokser stærkest blandt dem med kontanthjæl-
pen som sikkerhedsnet.”

Undersøgelsen “Personer og familier med de laveste ydelser som forsørgelsesgrund-
lag” (CASA 2009) viser, at blandt personer, som fik starthjælp i 2004, var 50 pct. i ar-
bejde i 2007, mens det kun gjaldt 42 pct. blandt dem, som havde modtaget introduk-
tionsydelse på kontanthjælpsniveau. Det vil sige 8 pct. flere i arbejde efter 3 år. Det er
imidlertid bemærkelsesværdigt, at der kun er en positiv effekt for kvinder.

De 2 sidstnævnte undersøgelser synes således at vise, at mellem 8 og knap 12 pct. fle-
re kommer i beskæftigelse (eller evt uddannelse) blandt dem på starthjælp. Men mel-
lem 30 og 40 pct. kommer under alle omstændigheder i arbejde. Tilbage er en gruppe
på mellem 50-60 pct., som ikke kommer i arbejde, og for hvem den eneste effekt er,
at deres levevilkår forringes, se nedenfor. 

Det er samtidigt bemærkelsesværdigt, at 13 pct. af dem, som fik starthjælp i 2004, i
2007 er forsvundet ud af systemet, idet de hverken er i arbejde, får SU eller sociale
ydelser. Det må betyde, at de pågældende enten er familiemæssigt forsørget, har sort
arbejde eller ernærer sig ved kriminalitet.

De beskæftigelsesmæssige virkninger af nedsat kontanthjælp
Konklusionen i rapporten “Loft over ydelser” (SFI 2005) er, at loftet ikke synes at ha-
ve fået flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde i løbet af den betragtede periode. Lof-
tet har heller ikke øget jobsøgningen blandt de, der er blevet ramt af loftet. Det an-
føres, at en af årsagerne til den manglende beskæftigelseseffekt kan være, at mange
har problemer ud over ledighed, herunder en betydelig del som har problemer med
helbredet. 

“Kulegravning af kontanthjælpsområdet” (Beskæftigelsesministeriet 2006 b) indehol-
der modsat, hvad man kunne tro ud fra titlen, intet om de sociale konsekvenser. Deri-
mod indeholder undersøgelsen bl.a. en analyse af om kontanthjælpsmodtagerne bli-
ver selvforsørgende.

En af hovedkonklusionen i undersøgelsen er; “Undersøgelsen tyder på, at der er en
positiv, men ikke statistisk sikker beskæftigelseseffekt” af kontanthjælpsloftet. Grund-
laget for denne konklusion er, at afgangshyppigheden fra kontanthjælp er større om-
kring det tidspunkt (6 måneder) hvor hjælpen sættes ned. Det er værd at bemærke, at
undersøgelsen ikke skelner skarpt mellem selvforsørgelse og det at komme i beskæfti-
gelse. 
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Undersøgelsen viser, at kommunerne placerer 56.000 af de i alt 92.000 kontant-
hjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5. Dermed er mere end 60 pct. af kontant-
hjælpsmodtagerne vurderet som værende langt fra arbejdsmarkedet. På denne bag-
grund kan det ikke overraske, at det er svært at påvise, at økonomiske incitamenter
virker. Beskæftigelsesministeren skriver i forordet: “Så selv om kulegravningen tegner
et lidt trist billede, så er jeg optimistisk, fordi regeringen har sat gang i så mange akti-
ve tilbud.” 

I rapporten “Betydningen af 300-timers-reglen”, (SFI 2008) iværksat af Beskæftigel-
sesministeriet er en af konklusionerne:” 33 pct. af de frakendte (som har fået frakendt
hjælpen) er i beskæftigelse på interviewtipspunktet....Undersøgelsen tyder således på,
at 300 timers reglen har haft en væsentlig virkning på de involveredes beskæftigel-
se....Det skal dog understreges, at der ikke er tale om en egentlig effektundersøgelse,
idet det ikke er søgt at estimere, hvordan kontanthjælpsmodtagerne ville have klaret
sig på arbejdsmarkedet i fravær af 300 timers-reglen.” 

Alligevel lyder Beskæftigelsesministeriet pressemeddelelse (Beskæftigelsesministeriet
2008) således “300 timers reglen en succes.”....Hver tredje, der har fået frakendt kon-
tanthjælpen, er kommet i arbejde... Jeg er oprigtig glad for, at vi har valgt den rigtige
løsning over for langvarige kontanthjælpsmodtagere. Undersøgelsen viser klart, at de
kan komme videre i deres liv, hvis vi hjælper på den rigtige måde” udtaler beskæfti-
gelsesministeren. Men som nævnt, er der netop ikke tale om en effektundersøgelse. 

I undersøgelsen “Personer og familier med de laveste ydelser som forsørgelsesgrund-
lag” jf. ovenfor undersøges det, i hvilket omfang personer på nedsat kontanthjælp
kommer i arbejde sammenlignet med personer på almindelig kontanthjælp. 

Tabel 1. Andel i beskæftigelse i 2007 blandt dem, som fik hjælp i 2004.

Nedsat kontanthjælp Ikke-nedsat kontanthjælp Forskel i pct.
procentandel i beskæftigelse

Mænd, dansk baggrund 
18-29 år 51 34 17
30-49 år 29 24 5
Mænd ikke-dansk baggrund
18-29 år 42 36 6
30-49 år 31 28 3
Kvinder, dansk baggrund
18-29 år 40 34 6
30-49 år 24 23 1
Kvinder ikke-dansk baggrund
18-29 år 24 27 -3
30-49 år 15 19 -4

Baseret på tabel 5.9 i “Personer og familier med de laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag”

For danske mænd mellem 18-29, som har været på nedsat kontanthjælp er der 17
pct. flere, som er i arbejde eller uddannelse end blandt dem, som ikke har fået nedsat
deres kontanthjælp. For andre mænd er der tale om en positiv, men langt mindre
virkning, typisk omkring 3-6 pct. flere i arbejde. For kvinders vedkommende er bille-
det meget uklart og blandt udenlandske kvinder er der færre kvinder i arbejde blandt
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de, som har fået nedsat hjælpen. Der er i de fleste tilfælde tale om resultater, som er
statistisk signifikante.

En lille del – med unge danske mænd som en positiv undtagelse – kommer således i
arbejde på grund af nedsatte ydelser. Mellem 19 og 36 pct. kommer i arbejde under
alle omstændigheder. Men mellem 60-70 pct. oplever kun, at deres økonomiske situa-
tion bliver forværret af de lave ydelser. Det er således kun ganske få, der reagerer posi-
tivt på de øgede økonomiske incitamenter. Det Økonomiske Råd (Det økonomiske
Råd 2006) udtrykker det således: “Nogle fattige har så ringe kvalifikationer eller så
dårligt helbred, at økonomiske incitamenter ikke har betydning for deres chancer på
arbejdsmarkedet. En nedsættelse af ydelsen for de grupper af personer, der ikke har
mulighed for at reagere på økonomiske incitamenter, vil derfor alene betyde en ind-
komstnedgang.”

Med så mange, som bliver fanget i en økonomisk fælde, bliver det helt afgørende og-
så at undersøge de sociale konsekvenser af nedsatte ydelser. 

De sociale virkninger af nedsatte ydelser
Regeringen har ikke iværksat undersøgelser af de sociale virkninger af starthjælpen.
Det har åbenbart ikke været politisk interessant. 

Derimod har regeringen iværksat undersøgelser af de sociale virkninger af kontant-
hjælpsloftet, jf. (SFI 2005) og 300-timers- reglen (SFI 2008). Det viser sig, at blandt de
kontanthjælpsmodtagere, der berøres af loftet, undlader flere end blandt dem der ik-
ke berøres, at betale husleje, at købe fodtøj, at gå til tandlæge. Blandt de ægtepar, der
rammes af 300 timers reglen og derfor har fået frakendt hjælpen til den ene ægtefæl-
le, har 19 pct. undladt at betale husleje til tiden og 22 pct. har tilsvarende undladt at
betale for el, gas og telefon. For de, som kun har fået varsel om at kunne miste hjæl-
pen, men ikke har fået den frakendt, er tallene væsentligt mindre nemlig 9 og 13 pct. 

Undersøgelsen viser samtidig noget overraskende, at 26 pct. slet ikke har måttet spare
på budgettet. Det hænger sammen med, at interviewpersonerne først er blevet spurgt
om deres adfærd på et tidspunkt, hvor 33 pct. af de frakendte igen er i arbejde og der-
for kun kortvarigt har oplevet en indkomstnedgang. Det er derfor sandsynligt, at un-
dersøgelsen kraftigt undervurderer virkningen af den nedsatte ydelse. Men selv med
rapportens egne tal er det oplysninger, som man kunne vente ville få de sociale
alarmklokker til at ringe hos regeringen. Men regeringen har sat kikkerten for det
blinde øje, når det gælder de sociale virkninger, som fremgår af de evalueringer, den
selv har igangsat.

Rockwool Fonden (Rockwool Fondens Forskningsenhed 2009) har foretaget en sam-
menligning af rådighedsbeløbet for personer på starthjælp med Forbrugerinformati-
ons Standardbudget, tilsvarende minimumsbudgetter med og uden indkøb af varige
forbrugsgoder og den beløbsgrænse, som Skat bruger, når de skal vurdere, om en per-
son har betalingsevne til at tilbagebetale gæld til det offentlige. Ligegyldigt hvilke af
disse kriterier man bruger, ligger starthjælpen for en enlig væsentlig lavere. Rockwool
Fondens konklusion er, at starthjælpen skaber fattigdom.
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Tabel 2. Normer for rådighedsbeløb.

Månedligt beløb for enlig kr. 

Standardbudget 7149
Skats mindstebeløb før gældsinddrivelse 4890
Minimumsbudget inkl. varige forbrugsgoder 3900
Minimumsbudget kun dagligvarer 3118
Faktisk beløb for starthjælpsmodtager 2556

Kilde: Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed juni 2009

I august i år offentliggjordes den hidtil mest omfattende undersøgelse “Konsekvenser
af de laveste sociale – Forsørgelsesgrundlag og afsavn.(CASA 2009). Undersøgelsen er
nærmere beskrevet i afsnittet “Konsekvenser af de laveste sociale ydelser”.

Den viser meget alvorlige konsekvenser af at have kontanthjælp, men især for de per-
soner og familier, som har de laveste ydelser som forsørgelsesgrundlag. Andelen, der
undlader at spise 3 måltider dagligt, er 30 pct. for personer på de laveste ydelser,
mens det kun gælder13 pct. af personerne på almindelig kontanthjælp. Andelen, der
ikke køber medicin ordineret af lægen, er tilsvarende 32 pct. og 13 pct. Andelen, der
undlader at betale husleje og el, gas og vandregninger til tiden, er 26 pct. mod 13 pct.
for personer på almindelig kontanthjælp. Andelen, der ikke går til tandlæge er 66 pct.
og mod 45 pct. blandt personer på almindelig kontanthjælp. Stort set ingen blandt
personer i beskæftigelse undlader at afholde disse udgifter.

Konklusion
Hensigten med de lave ydelser har ikke – som det almindeligvis fremhæves – kun
været at styrke de økonomiske incitamenter til at komme i arbejde og bringe flere i
arbejde. Andre motiver har også været spillet en rolle – nemlig ønsket om at inds-
krænke det offentliges forsørgelse af udlændinge og at sikre midler til skattelettelser.
Mekaniske regler afløser i vidt omfang den socialfaglige viden ved tildeling og ud-
måling af ydelser. Sondringen mellem værdigt og uværdigt trængende vinder igen
indpas i lovgivningen.

Øgede økonomiske incitamenter i form af nedsatte ydelser kan bringe nogle få pro-
cent ekstra i arbejde. Ca. 30 pct. kommer under alle omstændigheder i arbejde. Men
det store flertal er så langt væk fra arbejdsmarkedet, at de er afskåret fra at reagere på
øgede økonomiske incitamenter. 

Omkring 60 pct. af de mennesker, der får nedsat deres hjælp, oplever derfor en alvor-
lig forværring af deres sociale situation. Om man så vil kalde det fattigdom, er natur-
ligvis et spørgsmål om definition. Men alle undersøgelser af de sociale virkninger af
den nedsatte kontanthjælp og starthjælpen viser, at de ramte familier ikke har råd til
at betale selv de mest nødvendige udgifter som lægeordineret medicin, tandlæge mv. 

Men regeringen har i sine udmeldinger valgt at overdrive de beskæftigelsesmæssige
effekter, og de sociale konsekvenser har man forbigået i stilhed. Man kan derfor kon-
statere, at ideologiske hensyn overtrumfer dokumenterede undersøgelsesresultater
som grundlag for politikudformningen.
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Perspektivering
Derfor kan det være interessant at kaste et blik på, hvad man gør i forskellige sam-
fundssektorer, når man overvejer nye indsatser:

Tabel 3. Oversigt over grundlaget for implementeringen af nye indsatser. 

Som det fremgår af ovenstående figur, kan nye indsatser inden for den medicinske
verden ikke iværksættes uden forudgående forsøg i mindre skala. Disse forsøg skal så
udvise statistisk signifikante positive resultater. På dette grundlag kan der så iværksæt-
tes nye behandlingsformer. Men processen er ikke slut hermed. For efterfølgende skal
alle bivirkninger indberettes til de centrale myndigheder med henblik på at vurdere,
om behandlingen fortsat kan godkendes. Inden for den sociale servicesektor er krave-
ne på det seneste blevet skærpet selv til mindre projekter, som søger om statslig støtte
fx via satspuljen, idet der stilles krav om systematiske evalueringer og dokumentation
af, om brugerne har opnået en forbedring af deres situation. Men på beskæftigelses-og
forsørgelsesområdet er der i praksis ingen krav om dokumentation. 

Set i perspektivet af udgiftsområdet størrelse og den afgørende betydning som kon-
tanthjælp m.v. har for et meget stort antal menneskers grundlæggende livsvilkår, kan
det undre, at sundhedssektorens og den øvrige socialsektors metodik ikke har fundet
vej til dette område, men at rent ideologiske idéer om betydningen af økonomiske in-
citamenter fortsat i den grad har fået lov til at styre udviklingen på et af socialpolitik-
kens kerneområder.
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Konsekvenser af lave sociale
ydelser

Af Finn Kenneth Hansen, CASA

Viden om dem på de laveste ydelser
Siden 2002 er der gennemført en række ændringer på kontanthjælpsområdet, som
har betydet, at nogle borgere, som har været udsat for en social begivenhed, har måt-
tet leve af en kontanthjælp, som er lavere end den almindelige kontanthjælp. Det
gælder indførelsen af starthjælpen i 2002 og dermed den lavere introduktionsydelse
for flygtninge, samt ændringer på kontanthjælpsområdet omkring en automatisk
nedsættelse af kontanthjælpen efter 6 sammenhængende måneder på kontanthjælp.

Selvom der er tale om lovbestemte ændringer af kontanthjælpen, er der ikke foretaget
en fuldstændig kortlægning af, hvor mange der er modtagere af de lavere og nedsatte
ydelser og undersøgelser af de personlige og samfundsmæssige konsekvenser af disse
lavere ydelser.

Det er ikke muligt ud fra den offentliggjorte statistik at få et overblik over, hvor man-
ge der er berørt af reglerne om de laveste ydelser. Kontanthjælpsstatistikken er først
for nylig blevet suppleret med oplysninger om, hvor mange der modtager starthjælp,
mens det siden juli 2002 har været muligt at følge, hvor mange der er på introdukti-
onsydelse, og herunder hvor mange der har modtaget den lave ydelse. Derimod er
det ikke muligt ud fra de offentliggjorte statistikker at se, hvor mange der har fået
nedsat hjælp, samt hvor mange der har fået nedsat ydelse på grund af kontanthjælp-
sloftet. 

Der har været foretaget enkeltundersøgelser af de forskellige ordninger. Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd, SFI har således foretaget en undersøgelse af loftet over
kontanthjælpen, og en undersøgelse af 300-timersreglen, og CASA har foretaget un-
dersøgelser af starthjælpen og introduktionsydelsen. 

Den manglende samlede viden om de lave ydelser samt konsekvenserne er baggrun-
den for Forskningsprojektet “Konsekvenser af at have de laveste ydelser som forsør-
gelsesgrundlag”. Forskningsprojektet er initieret i et samarbejde mellem Rådet for So-
cialt Udsatte og en forskergruppe under Sociologisk Institut ved Københavns Univer-
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sitet omfattende forskere ved CASA, Økonomisk Institut ved Københavns Universitet,
Aalborg Universitet, Roskilde Universitet og Sociologisk Institut.

Formålet med forskningsprojektet er at afdække konsekvenserne af de laveste sociale
ydelser med hensyn til, fx om de berørte mennesker begynder at søge job, om de op-
når arbejde, og om de anvender andre strategier for at håndtere den mangelsituation,
der kan opstå, når de sociale ydelser nedsættes. Herudover skal projektet afdække,
hvorledes mennesker, der har de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag, bli-
ver påvirket i deres hverdagsliv og i hvilken udstrækning de lider afsavn.

Hvor mange modtager de laveste sociale ydelser
Forskningsprojektets første rapport viser, hvor mange der har modtaget de laveste so-
ciale ydelser (Hansen m.fl. 2009). Det samlede antal personer, som har modtaget de
laveste sociale ydelser i de enkelte år, har været faldende i perioden fra 2004 til 2007.
Antallet er faldet fra 39.000 personer i 2004 til 29.000 personer i 2007. Et fald, der
skal ses i sammenhæng med den generelle nedgang i antallet af modtagere af kontan-
thjælp og nedgangen i antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere i den samme
periode.

Tabel 1: Antal modtagere af de laveste sociale ydelser i det enkelte år. 2004-2007.
Opdelt efter om de er på introduktionsydelse, starthjælp eller har fået nedsat
kontanthjælp som følge af 6 måneders reglen om nedsat hjælp for ægtefæller, unge
under 25 år, kontanthjælpsloft eller 300-timersreglen

2004 2005 2006 2007

Introduktionsydelse 7.141 5.691 4.280 3.011
Starthjælp 2.504 3.366 4.318 4.633
300-timersreglen* – – – 599
Nedsat kontanthjælp 28.211 27.363 23.953 20.091
Nedsat hjælp til unge 2.294 2.728 2.487 1.780

I alt modtagere 40.150 39.148 35.038 30.124

I alt personer 38.535 37.393 33.376 28.555

Anm: Summen af personer på de enkelte ordninger giver ikke “i alt”, da samme person kan være
omfattet af flere ordninger i det enkelte år
* Ordningen blev indført den 1. april 2007
Datakilde: Forskningsprojektets registerdatabase

For perioden fra 2004 til og med 2007, viser undersøgelsen, at der samlet har været
tale om, at 70.000 personer i kortere eller længere tid har modtaget de laveste sociale ydelser
som forsørgelsesgrundlag.

Der er kun lidt flere kvinder end mænd, som har modtaget de laveste ydelser: 36.000
kvinder og 34.000 mænd.

Der er flere personer med ikke-dansk baggrund end personer med dansk baggrund,
der har modtaget de laveste sociale ydelser. 40.000 personer med ikke dansk bag-
grund har modtaget de laveste ydelser i 2004-2007, mens det har været tilfældet for
30.000 personer med dansk baggrund. 
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Tabel 2: Antal modtagere af laveste ydelser i perioden 2004-2007, opdelt efter etnisk
baggrund og D-familietype

Dansk Ikke-dansk Alle
baggrund baggrund

Enlige uden børn 17.955 7.477 25.432
Enlige med børn 3.137 3.514 6.651
Par uden børn 4.454 3.509 7.963
Par med børn 4.796 23.711 28.507
Uoplyst 0 1.422 1.422

I alt 30.342 39.633 69.975

Anm. Ved D-familietype-definitionen betragtes alle hjemmeboende børn i princippet som børn,
uanset deres alder. Det er et tilnærmet udtryk for husstande
Datakilde: Forskningsprojektets registerdatabase

Opgørelsen viser, at der er 52.000 børn under 18 år, som har været berørt af en af de la-
veste ydelser, fordi de boede i en familie, hvor mindst en voksen modtog en lav ydel-
se. Derudover viser opgørelsen, at ud over de voksne, som modtog den lave ydelse,
var der yderligere 13.000 voksne personer, som var berørt af de laveste ydelser, fx ægtefæller,
samlevere eller voksne hjemmeboende børn.

Samlet er der altså tale om, at 135.000 børn og voksne i perioden 2004-2007 på et el-
ler andet tidspunkt i kortere eller længere tid har haft de laveste sociale ydelser som
forsørgelsesgrundlag.

Hvor længe modtager personerne de laveste sociale ydelser?
Tager man udgangspunkt i dem, der modtager de laveste sociale ydelser i 2004, og ser
hvor lang tid, de har modtaget de laveste ydelser frem til og med 2007, viser under-
søgelsen, at 42% af personerne har modtaget de laveste ydelser i højst et halvt år (6
måneder), mens 22% af personerne har modtaget de laveste ydelser i 2 år eller mere. 

Den helt store forskel, hvad angår varighed af de laveste ydelser, findes mellem for-
skellige familietyper, specielt mellem enlige og par samt helt entydigt mellem enlige
uden børn og par med børn.

Blandt enlige uden børn er det næsten to tredjedel (62%), som er på lave ydelser i
kort tid, dvs. højst 6 måneder. Kun 5% af de enlige uden børn er på lave ydelser i lang
tid. For enlige med børn er lidt over halvdelen på lave ydelser i kort tid, og 12% er på
lave ydelser i lang tid. Blandt par med børn er der en tredjedel, som er på lave ydelser
i lang tid dvs. over 2 år. Kun en fjerdedel (26%) er på lave ydelser i kort tid. Resten –
40% – er på lave ydelser mellem et halvt år og 2 år.
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Tabel 3: Modtagere af de laveste ydelser i 2004 fordelt efter antal måneder på lave
ydelser for perioden 2004-2007. Særskilt for familietype.

Højst 7-24 25-48 I alt Antal
6 måneder Måneder Måneder

Enlige uden børn 62 33 5 100 12.008
Enlige med børn 52 35 12 99 3.525
Par uden børn 43 33 24 100 4.455
Par med børn 26 40 34 101 18.463

Alle 42 36 22 100 38.535

Datakilde: Forskningsprojektets registerdatabase

Der er stor forskel på, hvor lang tid personer med dansk baggrund modtager de lave-
ste ydelser i forhold til personer med ikke-dansk baggrund. Som det fremgår af tabel
4, er der to tredjedel af personerne med dansk baggrund (66%), som modtager de la-
veste ydelser i mindre end et halvt år, og en meget lille del (5%), som modtager ydel-
serne i mere end to år. 

Blandt personer med ikke-dansk baggrund er der knap en tredjedel (31%), som mod-
tager de laveste ydelser i mere end 2 år. 

Tabel 4: Modtagere af de laveste ydelser i 2004 fordelt efter antal måneder på lave
ydelser for perioden 2004-2007. Særskilt for etnisk baggrund.

Højst 7-24 25-48 I alt Antal
Etnisk baggrund 6 måneder Måneder måneder

Dansk 66 28 5 99 13.570
Ikke-dansk 28 41 31 100 24.881

Alle 42 36 22 100 38.535

Datakilde: Forskningsprojektets registerdatabase

De beskæftigelses- og forsørgelsesmæssige konsekvenser
Undersøgelsen har set på de beskæftigelses- og forsørgelsesmæssige konsekvenser, for
dem der i 2004 modtog introduktionsydelse, starthjælp og nedsat kontanthjælp og
en sammenligningsgruppe af kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontant-
hjælp i mindst 6 måneder, uden at kontanthjælpen er blevet nedsat.

Undersøgelsen viser for det første, at modtagerne af starthjælp er den gruppe, der of-
test er kommet i ordinær beskæftigelse, efterfulgt af modtagere af introduktionsydel-
se. Modtagere af nedsat kontanthjælp og sammenligningsgruppen er ikke i samme
grad kommet i beskæftigelse, og der er i øvrigt ikke nævneværdig forskel på disse to
grupper. Der er kun ganske få, der er i gang med en ordinær uddannelse.

For det andet viser undersøgelsen, at modtagere af nedsat kontanthjælp meget oftere
er kommet på pension/efterløn eller passiv kontanthjælp, end modtagerne af intro-
duktionsydelse og starthjælp. 
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Tabel 5: Beskæftigelsesmæssig placering i 2007 blandt modtagere af laveste sociale
ydelser i 2004. Procent.

Introduktions- Starthjælp Kontanthjælp
ydelse Nedsat Sammenlig-

Hjælp ningsgruppe*

Beskæftigelse 37,0 40,7 20,9 23,5
Uddannelse 1,5 2,3 0,9 1,5
Aktivering 12,2 7,5 15,2 11,3
Arbejdsløs 9,4 9,0 9,9 9,9
Kontanthjælp 10,3 7,9 28,7 27,4
Introduktionsydelse 9,5 2,8 0,4 0,1
Pension/efterløn 2,3 3,2 14,1 11,0
Øvrige ydelser 1,0 1,3 2,1 6,4
Uden for systemet 9,6 11,1 4,4 6,2
Uoplyst 7,2 14,2 3,3 2,8

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0

Antal personer 7.141 2.504 30.063 59.254

* Har modtaget almindelig kontanthjælp i mindst 6 måneder i løbet af et år og ikke fået nedsat ydel-
sen
Datakilde: Forskningsprojektets registerdatabase

For det tredje at der er nogle, som er helt uden for arbejdsmarkedet – det gælder fx for
11,6% af starthjælpsmodtagerne.

Konsekvenser for forbrugsmuligheder
Hvor svært er det så at få pengene til at slå til i dagligdagen? Det er interviewperso-
nerne blevet spurgt om. 

Tabel 6: Andelen af personer og familier, som angiver, at husstanden har haft svært
ved at få pengene til at slå til. Særskilt for forsørgelsesgrupper. Pct.

Er det svært at få  Nej Ja Ja Ja en Ja en Ved I
pengene til at aldrig hele ofte gang sjælden ikke alt
slå til? tiden imellem gang

Intro/start 5 67 13 11 4 0 100
Nedsat hjælp 6 55 17 18 4 0 100
Kontanthjælp 14 38 16 20 10 1 100
Arbejdsløse 39 17 12 19 12 1 100
Beskæftigede 69 2 4 10 15 0 100

Datakilde: Forskningsprojektets registerdatabase

Undersøgelsen viser, at der blandt modtagerne af starthjælp/introduktionsydelse er
67%, som har det svært hele tiden, og blandt dem med nedsatte kontanthjælpsydel-
ser er det 55%, som oplever, at det er svært at få pengene til at slå til hele tiden. Dem
med de laveste indkomster adskiller sig fra kontanthjælpsmodtagerne, hvor 38% op-
lever, at de har svært ved at få pengene til at slå til hele tiden. Der er en relativ stor
andel på 30%, som oplever det en gang imellem og en sjælden gang.
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Blandt de beskæftigede er der 69%, som aldrig oplever, at det er svært at få pengene
til at slå til.

Konsekvenser for hverdagslivet
Forskningsprojektets anden rapport har sat fokus på konsekvenserne for hverdagslivet
(Hansen & Hussain, 2009). Undersøgelsen viser, hvad den forandrede økonomiske si-
tuation betyder for hverdagslivet – dvs. de forskellige handlinger, indkøb og aktivite-
ter, som er en del af dagligdagen. 

Til undersøgelsen er der valgt 19 forskellige aktiviteter, indkøb og handlinger. Under-
søgelsen viser, at et stort flertal af interviewpersonerne opfatter de valgte aktiviteter,
indkøb og handlinger som nødvendigheder i dagens Danmark. Nogen aktiviteter og
handlinger opfattes som mere nødvendige end andre.

Undersøgelsen viser, at der er en større andel blandt modtagerne af de laveste sociale
ydelser i forhold til andre med et andet forsørgelsesgrundlag, som har undladt de for-
skellige aktiviteter, indkøb og handlinger. Det gælder aktiviteter og handlinger, som
fx at gå til tandlægen, at give gaver til fødselsdag, at købe medicin ordineret af lægen,
at kunne betale husleje mv. til tiden, at have telefon/mobiltelefon og at have tv i
hjemmet. 

Modtagerne af de laveste sociale ydelser adskiller sig markant fra fx modtagere af kon-
tanthjælp uden nedsatte ydelser, og i markant grad også fra personer og familier som
er arbejdsløse eller i beskæftigelse 

Hvad angår aktiviteten fx at gå til tandlæge, er det to tredjedele (ca. 65%) af modta-
gerne af de laveste sociale ydelser, som har undladt dette af økonomiske grunde,
mens det er 8% blandt de arbejdsløse og 6% blandt de beskæftigede.

Hvad angår andelen, som har undladt at købe medicin ordineret af lægen, så er der
25% af dem på starthjælp/introduktionsydelse, og 32% af dem på nedsatte ydelser,
som har undladt dette, mens der er henholdsvis 6% af de arbejdsløse og 2% af de be-
skæftigede. 

I forhold til modtagere af kontanthjælp uden nedsatte ydelser, er der store forskelle i
andelen, som har undladt de forskellige aktiviteter og handlinger. Hvor der, som
nævnt, blandt modtagerne af de laveste ydelser er 25% og 32%, som har undladt at
købe medicin, er det kun 12% af kontanthjælpsmodtagerne. Og hvor henholdsvis
60% og 66% af dem på de laveste ydelser har undladt at gå til tandlæge af økonomi-
ske grunde, er det blandt kontanthjælpsmodtagerne 44%.
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Figur 1: Andel med afsavn for forskellige forsørgelsesgrupper for udvalgte aktiviteter
og handlinger, som stort set alle opfatter som nødvendigheder. Pct.

Det er ikke kun de enkelte afsavn, men også hvad angår antallet af afsavn, at der er
store forskelle. Undersøgelsen viser, at der blandt modtagerne af de laveste sociale
ydelser er tre fjerdedele (74%), som har mindst 5 afsavn, og en tredjedel (33%) har 10
eller flere afsavn (ud af 19 afsavn)..

Tabel 7: Andel af personer og familier med antal afsavn. Særskilt for grupper med
forskelligt forsørgelsesgrundlag. Pct.

Andel med Andel med Andel med Andel med
5 afsavn 10 afsavn ingen afsavn et afsavn

og derover og derover

Laveste ydelser
Intro/start 70 31 2 4
Laveste ydelser
Nedsat hjælp 74 34 6 3
Kontanthjælp 40 16 19 15
Arbejdsløse 19 6 50 13
Beskæftigede 4 1 79 8

Anm.: Alle afsavn omfatter 19 afsavn.
Datakilde: Forskningsprojektets registerdatabase

Til sammenligning er der i gruppen af kontanthjælpsmodtagere uden nedsatte ydel-
ser 40%, som har 5 afsavn og derover, og 6% som har 10 afsavn og derover. Blandt
beskæftigede er det henholdsvis 4% og 1%, som har disse afsavn. Der er således mar-
kante forskelle mellem modtagerne af de laveste ydelser og gruppen af kontant-
hjælpsmodtagere, hvad angår antal og omfang af afsavn.

Årsagen til, at modtagerne af de laveste sociale ydelser rammes så hårdt af afsavn – så
mange og omfattende afsavn – skyldes helt entydigt, at de har de laveste sociale ydel-
ser som forsørgelsesgrundlag.
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Selv om der er forskelle mellem enlige og par, mellem aldersgrupper og mellem etni-
ske danske og indvandrere/flygtninge fra ikke-vestlige lande, så viser de foretagne re-
gressionsanalyser på materialet, at forklaringer som familietype, alder, etnicitet, ud-
dannelse, sociale problemer m.v. næsten ingen rolle spiller for de afsavn, som modta-
gerne af de laveste sociale ydelser har. Det er entydigt, at den forklarende variabel er
det forhold, at de lever med de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag.

Afsavn i børnefamilier
Undersøgelsen har et særligt fokus på børn og børnefamilier. Med henblik på at bely-
se afsavn relateret til børn er der spurgt til sko- og tøjindkøb til børn, fejring af fød-
selsdage, at have venner på besøg, mulighed for at dyrke fritidsinteresser og tage på
udflugter. Endelig er der i forhold til de små børn spurgt til legetøjsindkøb, og til de
større børn spurgt til besiddelse af mobiltelefon.

Undersøgelsen viser, at der er 20-40% af børnefamilierne med de laveste sociale ydel-
ser som forsørgelsesgrundlag, som har undladt at give børnene mulighed for aktivite-
ter og handlinger/goder af økonomiske grunde, selvom de som gruppe altovervejende
finder disse “børnegoder” nødvendige. Det er således oplagt, at disse familier, som og-
så generelt lider store afsavn, herudover har måttet lide afsavn på områder, som speci-
elt rammer børnene.

Der er generelt en større andel af børnefamilierne, som modtager starthjælp /intro-
duktionsydelse, som har måttet undlade at købe tøj til børnene, invitere børnenes
venner hjem og lade børnene dyrke fritidsinteresser end blandt børnefamilier på ned-
satte kontanthjælpsydelser. Mønsteret er stort set det samme for de enkelte afsavn,
men andelen af familier, som har undladt aktiviteterne i forhold til deres børn, er lidt
større blandt familier på starthjælp og introduktionsydelse.

Også for børnefamilierne, som modtager kontanthjælp, er der en relativ stor andel,
som har undladt de forskellige aktiviteter. Men andelene er her markant mindre end
for børnefamilier, som modtager de laveste sociale ydelser.

Undersøgelsen viser, at børnefamilierne på introduktions- eller starthjælp og nedsat
kontanthjælp er ramt af henholdsvis 7,6 og 7,7 afsavn, hvor familier på almindelig
kontanthjælp er ramt af 4,5 afsavn. Arbejdsløse er gennemsnitligt ramt af 1,1 afsavn,
mens de beskæftigede “kun” har 0,9 afsavn i gennemsnit.
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Figur 2: Andel af børnefamilier, der har afsavn relateret til børn. For modtagere af de
laveste sociale ydelser og modtagere af kontanthjælp. Pct.
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Hvordan forstås fattigdom i
VelfærdsDanmark?

Af stud.scient.soc. Heidi Sørensen

Der er langt fra enighed om hvordan, vi skal forstå fattigdom i dagens Velfærds-
Danmark. Det ses i de landsdækkende dagblade og i den politiske debat. Spørgs-
målet er, om fattigdom handler om penge eller om alt muligt andet? 

Siden regeringsskiftet i 2001 har der været en markant kamp om fattigdomsdiskursen
i Danmark. En kamp om hvordan vi skal forstå og tale om fattigdom i en dansk kon-
tekst. Den kamp har stor betydning for socialpolitikken og ikke mindst fattigdomspo-
litikken eller mangel på samme.

Én ting er dog sikkert: Fattigdomsdebatten lever i bedste velgående og forståelsen af
fattigdom diskuteres på højtryk både i medierne og blandt de folkevalgte. I 2008 var
der eksempelvis 176 artikler i de landsdækkende dagblade, som indeholdt ordet fat-
tigdom. I samme periode var socialt udsat nævnt 40 gange, socialt udstødt blev
nævnt én gang, og det samme gjorde socialt marginaliseret1.

Med udgangspunkt i rapporten Hvordan forstås fattigdom i VelfærdsDanmark? (Søren-
sen (2009) vil jeg argumentere for, at regeringen sammen med støttepartiet trækker
på en borgerlig fattigdomsforståelse. Det er en forståelse, der enten afviser fattigdom i
Danmark eller afviser økonomisk fattigdom. En konsekvens heraf er, at den traditio-
nelle økonomiske fattigdomsforståelse søges erstattet med en kulturel forståelse af fat-
tigdom. Det betyder helt konkret, at økonomiske socialpolitiske løsninger – som fx
sociale ydelser – fjernes fra det socialpolitiske felt. 

Fattigdom før og nu
Traditionelt set har fattigdom været forstået som det, at man ikke har haft materielle
ressourcer til at kunne klare sig i det samfund, man lever i. 

Med Steinckes socialreform i 1933 undergik de sociale love en markant ændring.
Socialhjælp skulle ikke længere være en almisse, men en rettighed. For det andet skul-
le socialhjælp ikke længere bare sikre overlevelse, men forebyggelse, revalidering,
tryghed og trivsel. Det lagde grundstenen til den danske velfærdsstat, hvor fattigdom
har været forstået som en dårligdom, der kunne elimineres gennem velfærd.
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Der har gennem historien været forskellige alternative forståelser af fattigdom i spil. I
slutningen af 1990’erne var blandt andre Karen Jespersen en markant fortaler for det,
som blev kaldt Den ny fattigdom – en kulturel forståelse af fattigdom. I bogen Opgør
med den ny fattigdom forstår hun fattige som:

“… mennesker, der er fattige på livskvalitet, fattige på indflydelse, uden oplevelse af at have
magt over deres eget liv.” (Jespersen i Sørensen (2009))

Den fattigdomsforståelse blev fulgt op af nyudnævnt social- og indenrigsminister Ka-
ren Ellemann, da hun i foråret 2009 udtalte, at fattigdom ikke handler om penge,
men om personlige ressourcer:

“… For mig at se handler fattigdom altså om væsentligt flere ting, og du må se fattigdom
som et overordnet begreb, hvor det handler dels om økonomi, men hvor det i høj grad også
handler om muligheder, personlige ressourcer osv.” (21 Søndag DR1, 26.4.2009. Sørensen
(2009))

Der er tale om hvad, man kan kalde en markant del af en borgerlig fattigdomsfor-
ståelse. Forstået på den måde, at der blandt medlemmer af socialudvalget fra den bor-
gerlige fløj er to forskellige forståelser af fattigdom. En kulturel forståelse, som den
Karen Jespersen og Karen Ellemann repræsenterer. Her handler fattigdom om kultur.
Og en anden forståelse, som siger, at fattigdom handler om sult og overlevelse og ikke
findes i VelfærdsDanmark men i Afrika og Indien.

Kulturel fattigdom er den dominerende fattigdomsforståelse blandt VKO-medlem-
mer af socialudvalget, hvorfor jeg primært vil diskutere denne som udtryk for en bor-
gerlig fattigdomsforståelse. Kernen i en borgerlig forståelse af fattigdom er et opgør
med traditionel økonomiske forståelse af fattigdom, hvor økonomi søges erstattet
med kultur. 

Kampen om fattigdomsbegrebet
Der er i dagens Danmark langt fra er en entydig forståelse af fattigdom. Både i fattig-
domsdebatten i de landsdækkende dagblade og blandt socialordførerne på Christians-
borg er der forskellige forståelser af fattigdom. 

I de landsdækkende dagblade er to overordnet måder, som de debatterende aktører
taler om fattigdom på. Nogle benægter, at der er fattigdom i Danmark, mens andre
anerkender fattigdom i Danmark.

Benægtelse sker enten ved eksplicit at afvise brugen af begrebet fattigdom eller ved at
afvise fattigdomsundersøgelsers metodiske grundlag. 

I et debatindlæg kritiseres Det Økonomiske Råds vismandsrapport eksempelvis for
at bruge ordet fattigdom:

“Konsekvensen af den valgte terminologi er også, at nogle af de forslag, vismændene selv har
fremsat, ville øge “fattigdommen” i Danmark.” (Thor Pedersen (V), Jyllands Posten,
12.1.2007)

I debatindlægget forslår Thor Pedersen videre, at man alternativt bruger betegnelsen
lavindkomstgrupper.
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Aktuelle fattigdomsundersøgelsers metodiske grundlag afvises ved at kritiser det an-
vendte fattigdomsmål. Stort set alle danske (og europæiske) fattigdomsundersøgelser
anvender et økonomisk relativt fattigdomsmål2. Fattigdomsbenægtere afviser det ofte
ved at kritisere den relative dimension:

“Hvordan kan der blive flere fattige i Danmark i en periode, hvor selv de fattige er blevet ri-
gere”? (Martin Ågerup, Cepos, Jyllands Posten, 20.1.2008) 

Ved at afvise resultaterne, afvises resultaterne som fx påviser, at der er fattigdom i
Danmark. Den anden gruppe anerkender, at der er fattigdom i Danmark:

“… Fattigdommen eksisterer altså i Danmark,[…]. Mens Velfærds-Danmark er accelereret,
står nogle tilbage på startlinjen og har meget langt til mål. De oplever en fattigdom, man slet
ikke kan forestille sig.” (Klaus Nørlem, Dansk Folkehjælp, Ekstra Bladet, 24.11.2008).

Der er ligeledes forskellige forståelser af fattigdom blandt medlemmerne af Folketin-
gets Socialudvalg. De interviewede medlemmer, der tilhører oppositionen forstår i ud-
gangspunktet fattigdom som et spørgsmål om at have råd til at leve et almindeligt liv:

“Det [at være fattig i Danmark] vil sige, at man har ringe økonomisk formåen, at man ikke
kan betale fx sin husleje, ikke har råd til at gå til tandlæge, ikke hver gang tandlægen skri-
ver, men bare engang i mellem, at man ikke har råd til ordentlig kost, at man ikke har råd til
vintertøj til sine børn, at man ikke har råd til at gå til fritidsinteresser. Og at man sådan hele
tiden lever på kanten.” (Mette Frederiksen, Socialdemokratiet i Sørensen (2009)).

Heroverfor står to andre forståelser af fattigdom, som borgerlige politikere trækker på.
Dem ser jeg nærmere på i det følgende.

Borgerlig fattigdomsforståelse: Fattigdom i Danmark handler ikke om kroner og øre
Borgerlige politikere og debattører har nogle særlige forståelser af fattigdom. Forståel-
ser, som på forskellige måder gør op med den herskende økonomiske og relative for-
ståelse af fattigdom, som oppositionen er fortalere for. 

Gennem en række eksempler argumenterer jeg for, at borgerlige politikere enten afvi-
ser fattigdom i Danmark eller operere med et kulturel fattigdomsbegreb.

Én af de interviewede medlemmer af Socialudvalget afviser, at der skulle være fattig-
dom i Danmark ved at sammenligne med afrikanske tilstande:

“Altså jeg anerkender ikke udtrykket fattigdom i Danmark. Det anerkender jeg ikke overhove-
det. Og det kan jeg gøre ud fra, at jeg har været i en stor del af verdens fattigste lande. Jeg
har været mange gange i Afrika, og det vil jeg påstå, at det er fattigdom. Jeg har været i Indi-
en og set, hvordan man lever der. Der er det fattigdom. Det, som man kan sige her i landet,
det er, at der er nogle, der går for en mindre ydelse end andre.” (Knud Kristensen, Det Kon-
servative Folkeparti i Sørensen (2009)).

Det er en absolut forståelse af fattigdom. I Afrika og Indien oplever mennesker fattig-
dom, fordi de ikke kan få opfyldt basale behov, så de kan overleve på et eksistensmi-
nimum.
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Hvis personer i Danmark har svært ved at få pengene til at slå til, er det deres egen
skyld. Det handler om den enkeltes egne prioriteringer. Én af de interviewede peger
fx på uhensigtsmæssigt forbrug:

“Er det nødvendigt at ryge 40 cigaretter om dagen? Er det nødvendigt at drikke 10 øl om da-
gen? Er det nødvendigt at have måske nogle andre overflødige instrumenter, eller bruger man
pengene rigtigt, eller bruger man dem forkert?” (Knud Kristensen, Det Konservative Folke-
parti i Sørensen (2009))

Ifølge denne fattigdomsforståelse vælger folk selv, hvordan de vil leve deres liv. Den
danske velfærdsstat har opstillet rammer, som giver borgerne alle tænkelige mulighe-
der. Men man kan ikke tvinge folk til at gøre brug af de muligheder. De har selv an-
svar for hvordan, de bruger deres penge. Derfor er det deres egen skyld, hvis de er fat-
tige. 

En anden borgerlig fattigdomsforståelse afviser ikke fattigdom i Danmark. Den vil
derimod gøre op med det traditionelle økonomiske fattigdomsbegreb, som oppositi-
onspolitikerne abonnerer på og som handler om at have råd til et almindeligt liv. 

Som alternativ til økonomisk fattigdom relancerer borgerlige politikere en kulturel
forståelse af fattigdom. Kernen i kulturel fattigdom er, at økonomi ikke er det største
problem, for mennesker, der har det svært. Derfor skal man ikke gøre økonomi – dvs.
økonomisk fattigdom – til et selvstændigt problem:

“… det er fuldstændigt tåbeligt at tale om fattigdom kun ud fra en økonomisk model. Det er
at negligere de mennesker, der har brug for hjælp, og dem er der rigtig mange af i vores sam-
fund. Det er komplekse mennesker, som har komplekse problemer, hvor det ikke kun handler
om økonomi,…” (Ellen Trane Nørby, Venstre, i Sørensen (2009))

Den borgerlige fattigdomsforståelse, som ovenstående er udtryk for, søger at fjerne el-
ler nedtone den økonomiske dimension i fattigdom. Den er defineret i opposition til
den økonomiske fattigdomsforståelse. Det vil sige, at den er negativt defineret ved
netop at være formuleret som hvad fattigdom ikke er – altså at fattigdom ikke handler
om penge. 

Denne borgerlige fattigdomsforståelse udfoldes ved at argumentere for, at mennesker
kan være trængt på mange andre områder end på økonomien. Og selvom de er
trængte på økonomien, kan de sagtens være glade og lykkelige. Og det er det, der er
vigtigt:

“Du kan jo altså finde familier med ufatteligt meget kærlighed, med ufatteligt mange børn,
som jeg er ganske sikker på, hvis man lavede en fattigdomsgrænse, så ville de helt sikkert fal-
de ind under den, kunne jeg forestille mig. Alt afhængigt af hvor man ligger snittet. Men
hvor de jo er smilende og glade mennesker, og har det godt. Det kan du jo sagtens finde ek-
sempler på…” (Martin Henriksen, Dansk Folkeparti i Sørensen (2009)).

Socialpolitik handler ikke om at have en god økonomi, men om at have det godt –
have et godt liv. Et godt liv er ikke særligt tæt knyttet til økonomi, men handler deri-
mod i mindst ligeså høj grad om alt muligt andet (kulturelle og sociale forhold). En

48

Borgerlig socialpolitik?

Rapport09  22/10/09  14:30  Side 48



kulturel fattigdomsforståelse ser ikke økonomisk fattigdom som et selvstændigt felt,
men har derimod den enkeltes velbefindende som fokusområde. Her kan en ringe
økonomisk situation være én blandt mange betydningsfulde faktorer.

En borgerlig forståelse af fattigdom siger enten, at der ikke er fattigdom i Danmark el-
ler, at der ikke er økonomisk men kulturel fattigdom i Danmark. Fattigdom i Dan-
mark er derfor ikke et spørgsmål om kroner og øre. 

Social- og fattigdomspolitik uden økonomi
Én konsekvens af den borgerlige fattigdomsforståelse er, at borgerlig politik ikke inde-
holder en egentlig fattigdomspolitik. Det er en logisk konsekvens af en benægtelse af
fattigdom i Danmark. Hvis man ikke anerkender fattigdom i Danmark, ikke anerken-
der begrebet fattigdom i en dansk kontekst eller ikke anerkender de aktuelle fattig-
domsundersøgelser giver det af gode grunde ikke mening at lave en fattigdomspolitik.
Det betyder i praksis, at der ikke føres en socialpolitik, som eksplicit retter sig mod at
forhindre og eliminere den traditionelle økonomiske fattigdom. Alternativt laves der
politik, som vedrører fx lavindkomstgrupper eller kulturelt fattige.

En anden konsekvens af den borgerlige fattigdomsforståelse er, at den økonomiske di-
mension fjernes fra social-og fattigdomspolitikken. Hvis man – som VKO – ikke me-
ner, at fattigdom har noget væsentligt med økonomi at gøre, så giver det ikke mening
at føre en økonomisk baseret social-eller fattigdomspolitik. Som vi har set, gør den ak-
tuelle borgerlige fattigdomsforståelse op med den traditionelle økonomiske fattig-
domsforståelse. Fordi fattigdom forstås som et spørgsmål om kulturelle-og personlige
ressourcer, er det logisk at føre en kulturelt baseret social-og”fattigdomspolitik”. 

Det betyder i praksis, at den økonomiske del at socialpolitikken er fjernet under VKO.
Eksempelvis er de sociale ydelser rykket fra det tidligere Velfærdsministerie til Beskæf-
tigelsesministeriet. Under VKO er socialpolitikken derfor blevet beskæftigelsespolitik
eller kulturpolitik. Det vil sige, at de sociale ydelser, som tidligere var en hjælpe til
personer, der ikke kunne forsørge sig selv, er blevet gjort til ydelser, som skal fungere
som incitament til at komme i beskæftigelse. Det gælder de lave sociale ydelser, som
nedsat kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse.

En økonomisk forståelse af fattigdom, som oppositionen abonnerer på, betyder at fat-
tigdom bliver et problem, som langt hen ad vejen kan løses gennem en hævelse af
ydelserne og fjernelse af de lave ydelser. 

En kulturel forståelse af fattigdom, som VKO taler for, betyder derimod, at ydelserne
ikke har noget med fattigdom at gøre.

Der er ikke meget, der tyder på, at den borgerlige forståelse af fattigdom i Danmark
rent faktisk udgør et reelt alternativ til den traditionelle økonomiske forståelse, som
trods alt har været fremherskende i forskningsbaserede undersøgelser, socialpolitiske
partiprogrammer, blandt politikere, sociale hjælpeorganisationer og medier. I det føl-
gende peges på nogle af argumenterne.
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For det første er anerkendelsen af økonomisk fattigdom i Danmark kvantitativt set er
dominerende. Det er relativt få ytringer i de landsdækkende dagblade, der benægter
fattigdom ved at afvise begrebet eller en undersøgelses metodiske grundlag. 

For det andet er kulturel fattigdom et kvalitativt vanskeligt begreb. Det er uklart
hvad, der præcis ligger i kulturelle ressourcer og hvordan, det skal vurderes eller må-
les.

For det tredje er kulturel fattigdom negativt defineret i forhold til økonomisk fattig-
dom. Fortalerne fokuserer mere på at sige, at fattigdom i hvert fald ikke handler om
økonomi, end at sige hvad det alternative kultur egentlig dækker over. Det er altså de-
fineret i forhold til en anden forståelse, hvorfor det vil få vanskeligt ved at stå alene. 

Men det er måske heller ikke et borgerligt ærinde, at formulere et alternativt fattig-
domsbegreb, men derimod at negligere eller helt eliminere fattigdomsbegreber, den
fattige og fattigdomspolitikken? 

Noter
1 Antal artikler i de store landsdækkende dagblade, hvor det pågældende ord indgår i artikelhovedet.
2 Som oftest er medianmålet anvendt. Det siger, at person er fattig, hvis vedkommende har en indkomst, der er

under 50% af medianindkomsten.
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Nul-tolerance, kriminalitet og
etnicitet

Af Qasim Sikander cand.mag., socialformidler

På trods af at statistikken viser en faldende kriminalitet samt at der er tale om et ople-
vet fald i kriminaliteten blandt befolkningen siden slutningen af 1980erne, har der
fra lovgivernes side sideløbende været et ønske om en opstramning af straffelovgiv-
ningen. En udvikling kendetegnet ved en omsiggribende hældning mod nul-toleran-
cen overfor kriminalitet, som den visioneres af nyliberale tænketanke i USA. Med re-
ference til den effektive krimina-litetsbekæmpelse i først og fremmest New York er
nul-tolerancepolitikken blevet ukritisk indført i de fleste vesteuropæiske byer. Dette
gælder også for Danmarks vedkommende. 

Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag. i Historie og Mellemøststudier fra Københavns
Universitet, men har siden 2003 været ansat i Københavns Kommunes Socialforvalt-
ning, i Børnefamilieteamet Valbys § 50 undersøgelsesteam. I den forbindelse har jeg
færdiggjort uddannelsen som socialformidler, hvor jeg afsluttede med et afgangspro-
jekt om, hvordan nul-tolerancen er implementeret i Københavns Kommune overfor
ungdomskriminalitet. Her har jeg undersøgt og analyseret indhold og mulige konse-
kvenser af kommunens seneste kriminalpræventive projekter Hotspot og Den Korte
Snor. En undersøgelse som omfatter både de berørte borgere, samt de kolleger der ar-
bejder i gulvhøjde ud fra de lovgiver-bestemte tiltag. Jeg mener herigennem at have
afdækket en diskrepans mellem på den ene side den bagvedliggende ideologi, og på
den anden side de berørte socialarbejdernes betænkeligheder mod en nul-tolerance
overfor ungdoms-kriminalitet.

De politiske krav om nul-tolerance overfor unge og kriminelle versus socialarbejder-
nes fokus på sociale problemstillinger med hensyn til disse målgrupper vidner om en
risiko for regulær konflikt mellem socialarbejdere, lovgivere, og ikke mindst den for-
melle social-lovgivning. Der er således tale om et skrøbeligt samspil, eller slet og ret
magtkamp, hvor det for mig at se, er de udøvende socialarbejdere, der som forvaltere
– af det Foucault ville kalde for sandhedsregimet – skal forsøge at holde fokus kørende.
Der vil imidlertid være tale om en række mulige barrierer i form af lovgivernes krav
(tiltag som Hotspot og Den Korte Snor), lovgivningen (Serviceloven) og ikke mindst
deres egne værdier. 
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Et historisk tilbageblik
Nul-tolerance filosofien overfor kriminalitet er oprindeligt baseret på artiklen “Knuste
ruder” af J. Wilson og G. Kelling (1982), hvor man skal forestille sig en bygning med
nogle knuste ruder. Hvis ikke ruderne repareres, vil endnu flere ruder blive knust,
hvorefter hele bygningen vil blive overtaget af vandaler og hjemløse. Denne negative
udvikling forebygges ved, at der tages fat på problemerne fra første færd, altså repare-
rer man den første knuste rude med det samme. Ved at tage de mindste forseelser al-
vorligt kan man således forhindre alvorligere kriminalitet. Fortalerne bag de knuste
vinduers teori hævder, at tegn på uorden får folk til at lave endnu mere rod, og at det-
te i sidste instans vil føre til lovløshed og kriminalitet. 

Da teorien blev implementeret i New York i 1990’erne, var resultatet en eftertragtet
reduktion i småkriminalitet. Siden hen har byer over hele verden taget teorien til sig.
Men sandheden er, at teorien er temmelig kontroversiel, og der findes få videnskabe-
lige beviser på, at den faktisk holder stik. Det seneste – og ifølge teoriens støtter mest
åbenlyse belæg for teoriens validitet – er en hollandsk undersøgelse, som viser, at
graffiti, tyggegummipapir og fejlparkerede cykler får os til at svine mere, bryde flere
regler og blive mere tilbøjelige til at stjæle andre menneskers ejendele. 

Skønt nul-tolerancen er forfattet af og for et nyliberalistisk publikum, har den været
utrolig gennemslagskraftig som kriminalpræventiv teori på tværs af politiske skel, og
har derfor på intet tidspunkt været begrænset til eksempelvis konservative eller libe-
rale partier (som Det Konservative Folkeparti eller Venstre i Danmark): I hele Vesteu-
ropa, herunder Danmark, kunne det således i 1990’erne ses, hvordan partier til ven-
stre for midten gik over til paroler, og senere konkret politik, som var baseret på en
nul-tolerance overfor kriminalitet. 

Argumentationsformen og ikke mindst implementeringen og lovprisningen af nul-to-
lerance filosofien på tværs af traditionelle politiske skel, har skabt en meget omfatten-
de debat, både for og imod. Kritikken går ofte på, at nul-tolerancen overfor kriminali-
tet systematisk er blevet udbredt, og i højere grad er indrettet på et samfundsmæssigt
forsvar af en stærk retsstat på bekostning af resocialisering. 

I stedet for iværksættelse af sociale tiltag i boligområder, skal der i langt højere grad
ske en opprioritering af politiets indsats i de samme områder. Hotspot projektet er et
udmærket eksempel herpå. En af de væsentligste baggrunde for projektet, er overra-
skende nok ikke kriminalitetsomfanget i Sjælør eller Akacieparken som sådan, men
snarere at give borgerne tryghed. Eller give trygheden tilbage som det hedder.

Selv om projektet vil trække på sociale og pædagogiske medarbejdere, er der ingen
tvivl om, at hele tankegodset hælder i en politimæssig retning. Ideen blev eksempel-
vis lanceret i bl.a. Berlingske Tidende som en specialuddannet enhed til sikring af ro i
Valby. De ansatte, eller det specialuddannede elitekorps af opsøgende gademedarbejdere,
blev endvidere benævnt Hotspot officerer med direkte kontakt til overborgmester Ritt
Bjerregaard og Københavns politidirektør med henblik på at sikre ro og tryghed i
Københavns mest kriminelle kvarterer. Borgmesteren udtalte i den forbindelse: “Der
er behov for en mere entydig, koordineret og fokuseret indsats i en række af de områder, hvor
vi bl.a. ser hård kriminalitet og narko. Der skal sættes ind med en målrettet præventiv social
indsats og en meget fokuseret politiindsats”. 
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Socialt arbejde under nul-tolerancens skygge
Hvor afhjælpning af kriminalitet oprindeligt i Danmark var funderet og tænkt om-
kring socialt arbejde, overlades og overdrages denne væsentlige kerneydelse indenfor
socialt arbejde nu primært til politi, kriminalforsorgen og fængselsvæsenet. Så meget,
at omdrej-ningspunktet for både socialt arbejde, men også mere skingert integrations-
indsatsen af minoriteter og andre marginaliserede grupper, nu defineres ud fra netop
kriminalitets-bekæmpelse. Hermed kriminaliseres naturligvis også de berørte, som ik-
ke længere betegnes borgere med sociale vanskeligheder, men kriminelle, gangstere,
bandemedlemmer og rockere. 

Et særligt bekymrende resultat heraf er derfor, at det nu er lykkedes at gøre “indvan-
drer og kriminel” synonymt. Men hvor det kan synes nemt for et samfund at udeluk-
ke, marginalisere og stemple en gruppe, er det ofte sværere for et samfund at leve
med konsekvenserne heraf. De meget aktuelle eksempler med Haris Cehic, som har
mistet sit arbejde og en stor del af sine uddannelsesmæssige fremtidsplaner pga. “be-
siddelse af to hobbyknive”, Camilla Broe som med hjemmel i den ekstremt repressive
antiterror-lovgivning er udleveret til retsforfølgelse i USA, og de nu tvangsdeporterede
irakiske asylansøgere – alle kan mærke det på krop og sjæl.

Kun fordi det er lykkedes at synonymisere “indvandrer” og kriminel”, kan rigide og
ofte ulogiske og retsstridige nul-tolerance principper alligevel fortsat fastholdes over-
for størstedelen af befolkningen. En kedelig og negativ konstatering, der skyldes, at
det gennem snart to årtiers bearbejdning af politikere og medier1, er lykkedes at sælge
hardline nul-tolerancen som et bolværk for det danske samfund og de såkaldte danske
værdier mod de omgivende kriminelle bander og utilpassede unge med minoritetsbag-
grund. Såvel justitsministeren og andre fremtrædende politikeres meget utilslørede
valg af side i den verserende bande-rocker konflikt er blot et af eksemplerne herpå. 

Men hvor nul-tolerancepolitikken til tider har nogle utilsigtede ofre – som når lystfi-
skere risikerer fængselsdom pga. våbenbesiddelse i form af sportsknive – og disse ofre
af majoritetssamfundet accepteres som et nødvendigt onde i den større kamp for at
inddæmme landet mod “indvandrer-kriminaliteten”, er der på ingen måde tale om få
uheldige episoder for dem, som nul-tolerancen for mig at se er målrettet imod – nem-
lig de unge og primært de unge med minoritetsbaggrund. 

Etnicitet og kriminalitet
Justitsministeriets forskningsenhed udarbejdede i 2006 en rapport, som belyste antal-
let af sigtelser blandt indvandrere, efterkommere og danskere i landets 54 politikred-
se. Konklusionen var meget utvetydigt, at indvandrere begår langt flere lovovertræ-
delser end folk af dansk oprindelse. Især efterkommere af indvandrere er belastet af
kriminalitet. Daværende Justitsminister Lene Espersen udtalte i den forbindelse, at
“Det er en overrepræsentation, der skriger til himlen om, at der skal gøres en meget massiv
indsats, hvis udviklingen skal vende”. Hun udtalte endvidere, at man ikke skal “forsøge
at neddysse problemet og sige, at det kun er på grund af sociale forhold, og fordi de er over-
repræsenteret i ungdomsårene, at de bon’er så hårdt ud i statistikken”, samt “De er overre-
præsenteret, uanset hvordan man vender og drejer tallene”. En udmelding, som meget
kontant forsøger at nedtone sociale aspekter bag etniske minoriteters overrepræsenta-
tion i kriminalitetsstatistikken. 
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Danmarks Statistik har imidlertid foretaget en undersøgelse omkring sammenhængen
mellem etnicitet og kriminalitet i undersøgelsen “Kriminalitet og national oprindelse i
2002”, hvori der er korrigeret for forskelle i socioøkonomiske baggrundsfaktorer
(såsom indkomst eller modtagelse af sociale ydelser) mellem minoritetsunge og dan-
ske unge. Ved at korrigere for netop sociale faktorer fremgår det, at forskellen i krimi-
nalitetshyppigheden falder markant, og ud fra en sådan anskuelsesvinkel, er der kun
en overrepræsentation blandt mandlige indvandrere og efterkommere (både over og
under 18 år) på 4 pct. i forhold til den øvrige befolkning.

Så selv om minoritetsunge statistisk er mere kriminelle end den øvrige ungdom, skal
tallene ses i den rette kontekst. Den afgørende faktor i forhold til overrepræsentatio-
nen lader til at være sociale forskelle mellem etniske unge med kriminalitetsproble-
mer og den øvrige ungdom: Forskellene forsvinder, hvis man ser på minoritetsunge
og andre unge, der befinder sig i samme sociale situation

Den bevidste nedtoning af sammenhæng mellem sociale forhold og kriminalitet i
modsætning til kriminalitet som betinget af etnicitet viste sig også med al tydelighed
i forbindelse med den generelle samfundsmæssige holdning til de omfattende og øde-
læggende uroligheder i februar 2008: Skylden for ødelæggelserne blev placeret ude-
lukkende på de unge, og efterfølgende deres familier, og kriminalitet generelt forkla-
res pr. automatik som værende udelukkende selvforskyldt. 

Skønt dette i sig selv kan virke overraskende med tanke på humanismens og fælles-
skabstankernes efterhånden mangeårige dominans, skal også denne udvikling ses i
den rette kontekst: Nul-tolerance politikken inden for kriminalpolitikken føres først
og fremmest dér, hvor den igennem mange år har været italesat, dvs. i de sociale bo-
ligbyggerier med en overrepræsentation af etniske minoriteter. 

Det er lykkedes fortalerne for nul-tolerancen at få skabt en nærmest national konsen-
sus om, at det er her, problemerne er koncentreret, og herfra de breder sig til resten af
landet. Det er endvidere lykkedes at knytte etnicitet til kriminalitet, uagtet at overre-
præsentationen blandt unge med minoritetsbaggrund først og fremmest skyldes soci-
ale problemstillinger. En diskussion som kan siges at være blevet endnu mere ophedet
under den fortløbende bande-rocker konflikt, hvor der fra store dele af det politiske
spektrum tales om yderligere og skærpet forebyggelse af såkaldte småbrødre til bande-
medlemmer, og øgede sanktioner i forhold til forældre der ikke formår at holde deres
børn fra involvering i den verserende konflikt. Og det selvom, at der stort set ikke er
antruffet nogen mindreårige i konflikten (SSP København mener, at der muligvis kan

have været tale om 4 tilfælde af mindreåriges involvering i konflikten).

Alligevel ses der fra lovgivernes side bort fra disse fakta med deraf følgende politiske
krav om sænkning af den kriminelle lavalder samt udvidet frihedsberøvelse af unge,
der træffes med våben, grov vold samt trusler. Der ses endvidere konsekvent bort fra
de involverede professionelles advarsler omkring en sådan udvikling. Fx blev den se-
neste bandepakke, som reelt blåstempler fængsling af mindreårige i voksenfængsler
og arresthuse (grundet pladsmangel i de allerede overbelagte surrogatfængsler for
mindreårige), kritiseret kraftigt af John Hatting (formand for Kriminalforsorgsforenin-
gen, der er fagforening for alt ikke-uniformeret personale i fængslerne) for at gøre
ondt værre for de i forvejen udsatte unge. 
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John Hatting mener, at det er en meget uheldig cocktail at smide kriminelle børn i
fængsel. I forvejen ryger mange unge tilbage i kriminalitet, når de har afsonet deres
straf, og han siger direkte, at “Fængslerne fungerer som et universitet i kriminalitet. Derfor
skal vi for alt i verden undgå, at børn havner i fængslerne”. Der er tale om en politisk fejl-
placering af ansvar og udlægning af problemerne, fordi der både implicit og eksplicit
refereres til og lovgives imod først og fremmest minoritetsunge og deres familier.

Glidningen fra det sociale mod det strafferetlige i Danmark, er særligt mærkbart i det
nye tonefald i den offentlige retorik om kriminalitet, hvor talen om vold i storbyerne
og den asociale adfærd bliver stadig mere almindelig i takt med, at den etablerede or-
den taber sin legitimitet over for dem, som den nye samfundsudvikling har dømt
ude. Middelklassen idømmes bøder, arbejderklassen får betingede domme, og pjalte-
proletariatet sættes i fængsel – og pjalteproletariatet er her de etniske minoriteter. 

Indvandrer = kriminel = indvandrer
Jeg har i en tidligere rapport (Sikander, 2005) forsøgt at vise, at der er en klar sam-
menhæng mellem, hvor et barn bor og vokser op og dertil hørende kriminalitetstrus-
sel. Rapporten bygger på interview med aktører på ungeområdet samt indberetninger
til Børnefamilieteamet i Valby angående børn og unge, der har forskellige sociale pro-
blemer. Der kan være tale om begyndende kriminalitet, – problemer i skolen, unge
med misbrugsproblemer, eller hvor der i familien er misbrugsproblemer. Som under-
søgelsen viser, er problemerne stort set ens for de berørte børn og unge. I Vigerslev,
Lykkebo og Akacieparken2 er det ikke den etniske baggrund, der afgør karakteren eller
omfanget af de unges sociale problemer.

I disse områder er risikoen for, at et barn eller en ung bliver kriminalitetstruet, has-
hmisbrugende eller psykisk dårlig den samme – dårlige fysiske rammer og ressource-
svage familier. For børn og unge i Valbys større belastede områder er der tale om en
eskalering af de i forvejen eksisterende sociale problemer, der traditionelt set er for-
bundet med netop disse områder og de beboere, der udgør befolkningen i de selv
samme områder.

Problemerne i de nævnte områder er imidlertid i de seneste år blevet mere synlige
ved, at en stor del af beboerne har minoritetsbaggrund. Men det ændrer faktisk ikke
ved det forhold, at der er tale om områder, der altid har været kendetegnet ved store
sociale problemer. Og det er her nul-tolerancen for alvor kommer til orde: Fokus flyt-
tes konsekvent og konstant bort fra områderne og beboernes sociale problemer, og de
problemer der vitterlig er til stede sammenklumpes med ordene kriminalitet og inte-
gration. Først i anden eller tredje omgang nævnes ordet social, nærmest som i forbi-
farten. Og dette er for mig at se den største fare ved nul-tolerance filosofiens stigende
rolle indenfor det, der tidligere var regnet for det sociale arbejdes sfære. Men det gæl-
der også den meget omtalte, men sjældent sete officielle integrations og inklusions-
politik, som – på grund af og med basis i nul-tolerancens logik – tiltagende er blevet
svækket og alene henvist til at være et opgør med “minoriteters iboende kriminelle
tilbøjeligheder”. 

For et af de mest overbevisende argumenter i hele nul-tolerance filosofien, og dens ef-
terfølgende implementering er, at den ifølge fortalerne er evidensbaseret. Effekterne
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af den kan med andre ord måles. Antallet af sigtelser overfor unge i et område som
Sjælør eller Akacieparken kan anvendes som argument for, at der gøres noget ved
lovløsheden. Antallet af bøder for besiddelse af euforiserende stoffer kan anvendes
som bevis på, at der gøres noget ved misbrugsproblematikken, og renholdelsen af
området kan ses som bevis på, at det samlede nærområde er i bedring. Og når de fle-
ste sigtede (uagtet, at de sigtede netop er screenede ud fra en ofte politisk bestemt so-
cial eller rettere etnisk profil) nærmest altid er minoritetsunge, er slutkonklusionen
klar: minoriteter er kriminelle, og for at integrere og socialisere dem i det danske sam-
fund og de danske værdier, skal indsatsen (altså den sociale og integrationen) foregå
omkring kriminalitetsbekæmpelse. 

Noter
1 Leder i Berlingske Tidende: “Godt hjulpet på vej af de velmenende danske debattører, som mener, at alle dårlig-

domme her i landet opstod, da den borgerlige regering trådte til i 2001, har de etniske grupper forsøgt at smide
»klynkekortet«: Det er synd for os, fordi det danske samfund holder os udenfor; derfor er vi nødt til at blive kriminel-
le. Det er lodret nonsens”. I samme avis udtalte justitsminister Brian Mikkelsen om den såkaldte Blågårds Plads-
gruppe, at de er “hårdkogte forbrydere”, og skønt “rockerne er lige så brutale og afstumpede”, serverede
han en helt igennem absurd følgeslutning: “Men det ændrer ikke på, at vi har ret til at beskytte vores land mod
udlændinge, som bærer skarpladte våben. Det her lyder meget nationalistisk, men jeg siger: Ud af vores land!”

2 Alle fokusområder fra Valby i undersøgelsen, og kendetegnet ved store sociale problemer. 
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Konsekvenser af
kommunalreformen på det
specialiserede sociale område
Hvad ville man opnå? – og hvorfor vil det ikke
lykkes? 

Af Claus Wendelboe, Analysechef i Socialpædagogerne, cand. scient. pol.,

Med strukturreformen overtog kommunerne det fulde ansvar for hele det specialisere-
de sociale serviceområde, dvs. handicappede, sindslidende, udviklingshæmmede, ud-
satte børn og unge samt stofmisbrugere, hjemløse og voldsramte kvinder. De overtog
også den tilhørende økonomi, og skal dermed selv finansiere de tilbud, de stiller til
rådighed for borgerne. Samtidig blev der gennemtrumfet en markedsplads for køb og
salg af pladser, baseret på fuld takstfinansiering, mellem kommunerne. Kommuner-
nes økonomiske incitamenter og deres trang til selvforsyning, resulterer i en udvik-
ling, der strider mod intentionerne om regulering gennem markedsgørelse.

En historie om incitamenter
Strukturreformen på det specialiserede sociale områder handler i høj grad om at få
stoppet en langvarig tendens til opdrift i udgifterne. Finansieringen af de specialisere-
de sociale tilbud var indtil 1. januar 2002 delt ligeligt mellem de danske kommuner
og amter. Allerede i 1989 foreslog en kommission nedsat af indenrigsministeren (det
såkaldte Lotz III-udvalg), at den delte finansiering skulle afskaffes, da den blev anset
for at være selvstændig årsag til udgiftsvækst. Baggrunden for forslaget og bekymrin-
gen for de stigende udgifter var, at den delte finansiering ikke var i overensstemmelse
med princippet om sammenhæng mellem beslutningskompetence og økonomisk an-
svar. 

Man antog, at den delte socialfinansiering havde en udgiftsdrivende effekt, på bag-
grund af betydelig stigning i udgifterne på det specialiserede sociale område siden
1986. Det blev imidlertid aldrig undersøgt nærmere, om der kunne konkluderes no-
get håndfast omkring en sådan sammenhæng. Den delte finansiering blev afskaffet,
og i stedet indføres den såkaldte grundtakstmodel fra 2002, der indebærer, at kom-
munerne finansierer ydelsen op til en given beløbsgrænse (grundtaksten), hvorefter
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amterne betaler den resterende del af ydelsen. Heller ikke denne finansieringsmodel
levede op til forventningerne, idet udgiftsvæksten ikke blev dæmpet tilstrækkeligt
meget, set med regeringens øjne. Man antog, at incitamenterne for kommunerne til
at holde udgifterne nede, ikke var stærke nok, selv om modellen var betydelig mere
kostbar for kommunerne end den tidligere delte finansiering.

I forbindelse med strukturreformen afløses grundtakstmodellen i 2007 af en model,
hvor kommunerne har det fulde finansieringsansvar. Først efter at den nye finansie-
ring blev vedtaget i folketinget, undersøgte en forsker på Århus Universitet, om
grundtakstfinansieringen havde en betydning for udgiftsvæksten på det dyreste takst-
område, nemlig anbringelser af børn og unge. Der kunne ikke konstateres nogen ef-
fekt – hverken positiv eller negativ (Pallesen:13). 

Efter strukturreformen er der i princippet en helt entydig incitamentsstruktur: Alle
regninger havner hos den kommune, der har borgere, som anvender de specialiserede
sociale tilbud. Det er også kommunen, der selv er myndighed på området, og som
derfor træffer de forvaltnings-mæssige afgørelser, der udløser omkostningerne. Med
strukturreformen indførtes der imidlertid et væsentlig rolleskift i ejerforholdene bag
og driftsansvaret for institutioner/tilbud. Idet kommunerne har overtaget mere end
90% af pladserne, er kommunerne blevet afhængig af hinanden som udbyder og
køber af pladser. 

Det er tydeligvis kun langsomt gået op for kommunerne, hvad dette betyder for incit-
amentsstrukturen. På en KL-konference – der havde til formål at overbevise kommu-
nerne om styrbarheden af området – optrådte en kommune således med en opbygge-
lig historie om, hvordan de har sparet mange penge på at “hjemtage” borgere til billi-
gere tilbud i eget regi. Kommunen anbefalede andre kommuner at gøre ligeså, og
nævnte i samme åndedrag, at kommunen for øvrigt er afhængig af, at kunne sælge
60% af de pladser, den selv driver, til andre kommuner… (Danske Kommuner, januar
2009).

Den store sociale markedsplads
1. januar 2007 blev den store strukturreform gennemført, hvor 273 kommuner blev
fusioneret til 98, og 14 amter blev til 5 regioner. Samtidig overgik hele ansvaret for
udsatte grupper, handicappede, misbrugere, udviklingshæmmede mv. til kommuner-
ne. Regionernes opgave på dette område er fremover udelukkende at stille meget spe-
cialiserede tilbud til rådighed for kommunerne, der køber pladser både hos regionen,
men også hos hinanden. Kommunerne kunne vælge at overtage alle de institutioner,
de havde mod på. Pladserne fordeles i årlige “rammeaftaler” pr. regionsområde. Samt-
lige godkendte tilbud (både private og offentlige) skal kunne findes på det statsligt
drevne site www.tilbudsportalen.dk , hvor tilbud kan sammenlignes – også på prisen
– og sagsbehandleren kan “putte i kurv” og “gå til kassen”. Alle priser (takster) skal
beregnes efter de samlede omkostninger, inkl. Administrativt overhead, afskrivninger
mv. . Altså med andre ord et “ægte” marked – og samtidig en ret upåagtet revolution i
dansk forvaltningshistorie. 

Den nye nethandel er tænkt som hjørnestenen i en transparent social markedsplads,
hvor »pengene følger borgeren« 100 procent – helt ud til den enkelte institution. Tan-
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ken er, at handicapinstitutioner, krisecentre og andre sociale tilbud skal konkurrere
om at tilbyde kommunerne de bedste ydelser til den laveste pris. Intentionen var
altså, at kommunerne via samarbejde, erkendelse af egne styrker og svagheder og gen-
nemskueligheden af markedet, ville opnå omkostningseffektive og fælles løsninger på
komplekse problemer. 

Et problem ved at gøre institutionspladser til handelsvarer er, at varen ofte købes me-
get sjældent til den enkelte borger. Når borgeren visiteres vælges det bedste og billig-
ste produkt, men der ingen vished for, om dette også er det mest fordelagtige produkt
om fem eller ti år. Hvis markedsprøvningen skal fungere, forudsætter det hyppige re-
visiteringer af borgerne. Selv om generelle revisiteringer koster mange administrative
ressourcer, er det en uundgåelig konsekvens af det mellemkommunale markedssy-
stem.

Prisen før kvaliteten
Den øverste ansvarlige for det sociale område i kommunerne, socialudvalgsformand i
Kommunernes Landsforening (KL), Tove Larsen (S) lagde hurtigt ud med bekymrin-
gen: »Jeg frygter, at det bliver prisen, der bliver styrende. Jeg har svært ved at finde
noget incitament til bedre kvalitet i det her system. Den politik, regeringen driver på
det her område i øjeblikket, beror på, at hvis du er stærk og veluddannet og er i stand
til at vælge selv, så kan du skaffe dig nogle gode tilbud, og hvis du ikke er, så er det
bare ærgerligt.« (Ugebrevet A4)

Et andet aspekt er, at det kan være svært for den “dyre” institution at forklare præcist,
hvorfor man får et meget bedre produkt her end hos den billigere konkurrent. I hvert
fald, når det skal kunne præsenteres på tilbudsportalen.dk. Tove Larsen sagde her, at
“jeg synes, det er en skam, hvis de kvalitetsinstitutioner, der i dag er dyre, fordi de gør
et godt stykke arbejde, bliver nødt til at gå på kompromis med de metoder, de ved
virker. Så mister vi jo den kvalitet og specialviden, vi gerne vil have. Jeg tror helt
overordnet, det vil give en dårligere kvalitet.« (Ugebrevet A4). 

Den daværende Socialminister Eva Kjer Hansen slog på, at gennemsigtighed og over-
blik over de sociale tilbud på tilbudsportalen.dk tværtimod vil give sagsbehandlerne
langt bedre mulighed for at finde det helt rigtige tilbud til borgere. 

Da priserne på pladserne er direkte ensbetydende med de medgåede omkostninger,
betinger systemet en omkostningsbevidsthed, som også har fået betydning for den fy-
siske standard. Socialpædagogerne dokumenterede tidligere på året (SL, januar 2009)
et investeringsefterslæb på området på 1,1 mia. kr., og påviste via en botilbudsunder-
søgelse at standarden af handicapboliger er ringe. Der er ca. 17.000 voksne handicap-
pede, der bor på botilbud. Af dem bor en tredjedel på mindre end tyve kvadratmeter.
Næsten halvdelen af dem må undvære egen hoveddør. Og en tredjedel lever uden
eget bad (SL, marts 2009). Men da samtlige udgifter til renovering og nybyggeri på
området skal indregnes i taksterne, har de enkelte botilbud eller driftsherre-kommu-
nen ikke incitament til at investere.

Selv meget specialiserede tilbud, der dækker et stort geografisk område, oplever nu
færre kunder i butikken. Også de, der har gennemført store besparelser for at kunne
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reducere taksterne. Kompetencecentre og kommunikationscentre lukker på grund af
betydelige fald i efterspørgslen , og det sker uanset om de drives af regionerne, eller er
blevet overtaget af kommunerne (specialpædagogik.dk).

For at imødegå bekymringen for en faldende standard i visiteringen og en glidende
afspecialisering af tilbuddene, blev “Den nationale videns- og specialrådgivningsorga-
nisation” – VISO – oprettet samtidig med strukturreformen. Formålet var at tilbyde
kommunerne landsdækkende specialrådgivning når den rette ekspertise mangler i
kommunen. Midlerne til driften af VISO blev taget fra de gamle amtsbudgetter, og nu
viser det sig, at kommunerne benytter VISO i langt mindre omfang en ventet, og der-
for har KL forhandlet sig frem til at modtage et forhøjet bloktilskud som “kompensa-
tion”. I 2010 forhøjes bloktilskuddet således med 100 mio. kr., som følge heraf.
Blandt brugerorganisationerne opfatter man udviklingen som et udtryk for, at kom-
munerne frygter, at ekspert-rådgivningen vil medføre visitering til dyrere, specialise-
rede tilbud, og dermed pådrage kommunen større omkostninger, end hvis man selv
foretager vurderingerne (DH-nyhedsbrev).

Udgiftsudviklingen efter strukturreformen
Et helt dominerende tema i diskussionerne mellem regeringen og kommunerne efter
strukturreformen har været, om kommunerne har fået overført tilstrækkelige midler
fra de tidligere amter til at løfte de nye opgaver. Kommunerne har i flere omgange
modtaget “tillægsbevillinger” fra regeringen i form af forøget bloktilskud. Med øko-
nomiaftalen fra sommeren 2007 fik kommunerne 0,85 mia. kr. i ekstra bloktilskud i
til at løfte de sociale opgaver, de overtog fra amterne, og yderligere 0,65 mia. kr. med
aftalen fra 2008, og endelig 800 mio. kr. i 2009. Derudover har kommunerne fået lov
at beholde 2,9 mia. kr. i ekstraindtægter (udover det oprindeligt forventede) fra refusi-
onsordningen for de dyreste pladser. 

Kommunernes budgetudvikling siden kommunalreformen. Budgetterede procentvise
ændringer i forhold til foregående år.

Budget Budget Budget samlet ændring 
2007 2008 2009 2007-09

Dagpasning -0,7 -0,6 -1,8 -3,1
Folkeskolen -0,1 1,3 -0,7 0,5
Udsatte børn og unge -2,7 2,1 4,8 4,2
Voksenhandicappede og udsatte grupper -0,9 1,2 3,1 3,4
Ældreområdet 2,4 0,9 2,3 5,6

Kilde: KL’s budgetoversigter 2007-2009 

Det fremgår af ovenstående tabel, at kommunerne i første omgang har forsøgt ikke
bare at stoppe, men at reducere udgiftsudviklingen. Men netto-resultatet i tredje bud-
getår efter strukturreformen er stigende udgifter – også set i forhold til andre store ser-
viceområder, kommunerne har ansvaret for. Enhedsomkostningerne på det de specia-
liserede sociale områder er også stigende, og derfor opfatter kommunerne udviklin-
gen som meget alvorlig. Man ser udviklingen som en kamp mellem de nye og gamle
opgaver. KL har i en publikation skrevet, at “...ellers vil det specialiserede område stil-
le og roligt fortrænge servicen på de traditionelle kommunale kerneområder som æl-
dre og folkeskole” (KL, januar 2009). Formanden for KL, Erik Fabrin har tilmed kaldt
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det specialiserede sociale område for en “Gøgeunge, der skal ud af systemet” (Danske
Kommuner, juni 2009). Den store gøgeunge, der nu udgør 20% af kommunernes ser-
viceudgifter, svarende til 40 mia. kr. årligt, og som kommunerne har arbejdet hårdt
for at få lov at overtage fra amterne, er bestemt ikke tæmmet endnu. Det var ellers en
væsentlig intention bag strukturreformen.

Der kan på nuværende tidspunkt efter finansieringsomlægningen ikke gives sikre for-
klaringer på den fortsatte udgiftsvækst. De 100% omkostningsbaserede takster udgør
en del af forklaringen. Man er blevet bedre til at medtage samtlige omkostninger i af-
regningen mellem sælger og køber. Samtidig meldes der om stigninger i diagnostise-
ring af især børn, men der foreligger endnu ingen samlet dokumentation herfor. 

Kommunerne modarbejder markedsgørelsen
Allerede fra starten agerede kommunerne ikke i overensstemmelse med regeringens
intentioner om det store marked. Da de havde muligheden for at overtage de tidligere
amtslige institutioner, valgte de at overtage hele 88% af pladserne. Den kommunale
logik tilsagde kommunalpolitikerne og de lokale embedsmænd, at hvis de alligevel
skulle betale hele regningen for driften, så kunne de ligeså godt selv eje og styre insti-
tutionerne. Dette var en overraskelse for mange – også for lovgiverne. Formuleringer-
ne i lovteksterne omkring rammeaftaler, tilbudsportal, takstfinansiering mv. forud-
sætter tydeligvis, at det hovedsagelig er regionerne, der driver tilbuddene og sælger
pladser til kommunerne. 

Det er ikke utænkeligt, at mange kommuner har forventet at kunne opnå hurtige ef-
fektiviserings- og rationaliseringsgevinster, ved at “drive området bedre” end amter-
ne. Senere er flere institutioner blevet overtaget, især af de store kommuner, der for-
søger at blive selvforsynende med pladser – også på meget specialiserede områder. So-
cialpædagogerne har advaret om denne udvikling, som de mener, vil skabe en afspe-
cialisering af tilbuddene, idet flere typer af brugere samles under fælles tag.

Når kommunerne forsøger at blive selvforsynende, sker der også det, at rammeaftaler-
ne kun omfatter en mindre del af markedet, og ikke kan bruges som planlægnings-
værktøj, samt, at oplysningerne på tilbudsportalen.dk heller ikke behøver at være
præcise og opdaterede. Dette sidste dokumenteres tydeligt i en rapport som en række
organisationer har udarbejdet. Kommunerne prioriterer simpelthen ikke indberet-
ningsopgaven særlig højt, og oplysningerne er mangelfulde, ukorrekte og i nogle
tilfælde helt misvisende. (NOKS-rapport). Portalen kan derfor ikke bruges som red-
skab til visitering af brugere til pladser i andre kommuner/regioner, og man vil derfor
falde tilbage til at “gøre som vi plejer”, dvs. trække på etablerede samarbejdspartnere
og ringe rundt. 

Tilbudsportalen blev ikke den store murbrækker til frie markedsmekanismer på det
særlige sociale område i Danmark. Men nu da portalen er etableret, kunne den være
en kilde til at få et overblik, som har været savnet i mange år på netop dette offentli-
ge serviceområde. I modsætning til andre store serviceområder som børnepasning,
skolegang og ældreservice, er statistik og nøgletal næsten helt fraværende på det
særlige sociale område i Danmark. 
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Den nyeste udvikling bort fra markedsmekanismerne er, at kommunerne nu også øn-
sker selv at kunne fastsætte den pris, andre “leverandører” (ie. kommuner og regio-
ner) sælger til. Med økonomiaftalen fra i sommer (Regeringen og KL, juni 2009) for-
pligter regeringen sig til at fremsætte et lovforslag i efteråret 2009, der reelt gør beta-
lingskommunen til handlekommune, dvs. overflytter al visitationskompetence fra
den kommune, der driver et tilbud, til den kommune, der har en borger placeret i det
pågældende tilbud (altså til “kunden”). Årsagen til dette initiativ er, at den enkelte
kommune er frustreret over, at andre kommuner kan skrive regninger ud til dem i
løbet af året. Man stoler ikke på hinanden, kommunerne imellem, forstået på den
måde, at man ikke tillægger hinanden faglig kompetence til at træffe de bedste be-
slutninger for brugerne (SL, juni 2009). Umiddelbart vurderet, vil denne lovændring
medføre mere bureaukrati og langsomme beslutningsgange, og besværliggøre social-
pædagogiske initiativer/tiltag ude på den enkelte institution eller overfor den enkelte
bruger. Ændringen er således ikke i overensstemmelse med intentionerne i den socia-
le servicelov, hvor man forudsætter, at den faglige ekspertise (og de faglige beslutnin-
ger) er tæt på brugeren. 

Større opgave end ventet
I september blev der offentliggjort en interviewundersøgelse (Socialpædagogerne, ju-
ni 2009) blandt udvalgte kommuner, der har det tilfælles, at de har relativt mange
voksne handicappede og store indtægter fra den centrale refusionsordning. Under-
søgelsen dokumenterer tydeligt, at kommunerne ikke har forestillet sig, hvor kom-
plekst et opgaveområde, de overtog, hvor stor en vifte af tilbud, de skal kunne levere,
og hvor store omkostninger det indebærer. En af de deltagende forvaltningschefer si-
ger i undersøgelsen: 

“Tankegangen har været, at vi selv skal kunne tilbyde en institutions-type næsten uanset
hvad, og det vil jeg være så grov og sige, at det er ud fra uvidenhed, man siger det. Der tror
jeg simpelthen ikke, at nogen kommuner, kommunalbestyrelser, direktioner eller socialcentre
har været klædt på til at vide, hvad man sagde – man havde ikke en ide om, hvilken vifte af
tilbud man så skulle have”. (Ibid.)

Med kommunalreformen blev der indført en central refusionsordning, der kompense-
rer kommunerne for nogle af udgifterne til de dyreste enkeltpladser. Ordningen ned-
trappes dog frem til næste år, så kompensationsgraden vil falde med 2/3 i forhold til
2007. Det vil lægge et stort økonomisk pres på de kommuner, der har mange dyre for-
anstaltninger for deres borgere. For eksempel kan en misbruger med alvorlige psyki-
ske problemer koste 4 mio. kr. om året. Det samme gælder for en kriminel udviklings-
hæmmet . 

Undersøgelsen viste, at kommunerne ønsker at beholde den centrale refusionsord-
ning for de meget dyre sager, og ser ikke nogen rimelig logik i nedtrapningen af refu-
sionsgrænserne fra 2007 til 2010. De meget dyre sager er nemlig de sværeste at billig-
gøre. Som en af deltagerne sagde:

“… der er bare ikke noget at gøre. Lige meget hvordan vi prøver at tænke kreativt og anderle-
des, så er det ikke de dyre sager vi kan lave noget anderledes omstilling eller omlægning ved,
det er faktisk alle vores billige sager” (Ibid.).
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Særligt på børne- og ungeområdet har mange kommuner oplevet store udgiftsstignin-
ger efter kommunalreformen, selv om man har forsøgt at nedbringe antallet af an-
bragte børn udenfor hjemmet. Men denne indsats kan ikke styres så let – hvis der er
et behov, skal det ifølge lovgivningen imødekommes. Derfor er det blevet foreslået, at
der indføres budgetgaranti på området, således at staten kompenserer kommunerne
via bloktilskuddet, hvis budgetterne skrider i løbet af året. Der er udarbejdet en analy-
se, der viser, at de øvrige områder, hvor der hidtil er indført budgetgaranti, ikke har
oplevet stigende udgifter (OAO).

Svaret er selvforsyning
Interviewundersøgelsen dokumenterer også, at de fleste kommuner arbejder målrettet
på at opnå så høj en grad af selvforsyning som overhovedet muligt. Og det giver en
frygt hos de mindre kommuner for konsekvenserne i forhold til både sikkerhed for at
kunne råde over de nødvendige pladser, og også i forhold til kvalitet. En af de delta-
gende forvaltningschefer udtrykker det sådan her:

“Vi arbejder intenst med at hjemtage borgere fra de dyreste tilbud og det er faktisk sådan, at
vi kigger på det i forbindelse med vores visitation – der spiller økonomien ind og det er også
noget sørgelig noget. I hele kommunalreformen var påstanden jo, at nu laver vi storkommu-
ner og en storkommune, det er en kommune med 40.000 indbyggere. Man skal da have en
særlig opfattelse af hvordan verden er skruet sammen, hvis man mener, at en storkommune
er 40.000 mennesker og at en storkommune dermed kan løse den variation af problemstillin-
ger, som et givet samfund måtte have. Man skal op i byer på mindst Odense og Århus’
størrelse, før det begynder at give mening at tale om selvforsyning” (Socialpædagogerne, ju-
ni 2009).

Mange kommuner forventes at indgå i tæt dialog med andre kommuner (kunder) for
vedvarende at sælge pladser til dem, samt at holde fokus på taksterne. De mindre
kommuner har ikke “kundegrundlag” for at oprette egne tilbud og bliver afhængige
af det udbud, de store kommuner stiller til rådighed. KL har opfordret kommunerne
til at oprette samarbejder i retning af et “forsyningsfællesskab” (KL, Indenrigs- og So-
cialministeriet og Finansministeriet).

Kommunal ustyrlighed og (forsigtig) statslig intervention
Spørgsmålet er, i hvor høj grad kommunerne betragter det specialiserede sociale om-
råde som styrbart. KL har som organisation en stor interesse i at undgå detailstyring
fra Slotsholmen, og har derfor – i forbindelse med konferencen “Kommunaløkono-
misk Temamøde” offentliggjort en undersøgelse, der forsøger at dokumentere, at de
kommuner, der opfatter området som styrbart, har større succes med at holde udgif-
terne i ro end de kommuner der er “styringsskeptiske”(KL, januar 2009). Kommuner-
ne er dog meget delte i spørgsmålet om, hvor store styringsmuligheder, der reelt er på
området (Ibid.). 

Fra de politiske partier i folketinget er der siden strukturereformen fremsat forskellige
forslag til at ændre incitamentsstrukturen i finansieringen af det specialiserede områ-
de, dog helt overvejende mest med fokus på børne-ungeområdet. Der er f.eks. blevet
foreslået refusionsordninger, der tilskynder til en tidlig indsats, samt kompenserer for
udgifter til anbringelser. 
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Med økonomiaftalen fra i sommer bliver der ikke umiddelbart lagt op til en ændret fi-
nansieringsmodel, men regeringen rasler grundigt med sablen. “Styrbarheden” un-
derstreges ved at fastslå, at kommunerne bør kunne prioritere området indenfor ram-
merne for de samlede serviceudgifter, og altså selv fastlægge et serviceniveau “inden-
for lovgivningens rammer” (Regeringen og KL). 

Regeringens balancegang, mellem at kræve overholdelse af den sociale servicelovs ret-
tighedskrav og samtidig forlange benhård økonomistyring, er senest blevet formule-
ret således af Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann: 

“Kommunens økonomi må ikke være styrende for, om en borger med handikap får hjælp.
Men dermed ikke sagt, at kommunerne ikke skal tage hensyn til prisen på de ydelser, de
køber.” (Politiken, 11. September 2009)

Økonomiaftalen fra i sommer rummer dog forskellige statslige initiativer på det specialisere-
de sociale område. Hertil kommer den ovennævnte lovgivning om “handlekommuner”. Bud-
get- og regnskabssystemet vil også blive ændret, så kommunalbestyrelserne hvert kvartal skal
modtage en budgetopfølgning på det specialiserede sociale område. Endelig er der blevet udgi-
vet en pjece med 25 “redskaber” til kommunerne, der viser, hvordan den enkelte kommune
bedre kan styre udgifterne (KL, Indenrigs- og Socialministeriet og Finansministeriet, juni
2009).

Der er således blevet igangsat et udvalgsarbejde mellem regeringen og KL, der skal se
på, om der bør ændres i styringsmulighederne og incitamentsstrukturerne på områ-
det, herunder også rammeaftaler, takster og køb og salg af pladser. Man må håbe, at
dette arbejde kan munde ud i initiativer, der kompenserer for nogle af manglerne i fi-
nansieringssystemet. Dels en styrkelse af refusionen og tilskud til de kommuner, der
har forholdsvis mange udsatte og handicappede, dels en incitamentsstruktur, der
fremmer kommunernes samarbejde og arbejdsdeling på området, så brugerne får de
rette tilbud, uanset kommunegrænserne. 

Konklusion
Efter snart tre år med kommunalt myndigheds- og finansieringsansvar på det speciali-
serede sociale område, må det konkluderes, at intentionerne med strukturreformen
på området ikke er blevet realiseret – og heller ikke har udsigt til det. De specialisere-
de regionale tilbud og den nationale specialrådgivning forsvinder ganske langsomt.
Udgiftsudviklingen er ikke bremset mærkbart. Der er skabt formelle markedsrelatio-
ner, men kommunerne benytter ikke mulighederne, og arbejder målrettet mod den
samme selvforsyning, de kender fra de “traditionelle” kommunale velfærdsopgaver,
så som folkeskole og ældrepleje. Den nødvendige specialisering og kompleksitet i til-
bud til udsatte grupper og handicappede er truet, da kommunerne forsøger at “klare
sig selv”. Nogle af lyst andre af nød – der er tale om forbundne kar. Der er ingen ud-
sigt til, at denne udvikling ændres, så længe det nuværende finansieringssystem er
gældende. I forhold til de øvrige offentlige serviceområder, var strukturreformen me-
get omkalfatrende for det specialiserede sociale område – det indser alle vel nu? 

64

Borgerlig socialpolitik?

Rapport09  22/10/09  14:30  Side 64



Litteratur
Danske Kommuner:

– 8. Januar, 2009 : “Bedre børnetrivsel giver luft I budgettet”
– 25. Juni 2009: “Gøgeungerne skal ud af systemet”.

DH-nyhedsbrev, nr. 4. 2007: “Viso er for ekslusiv”, december 2007 (handicap.dk).
Karen Ellemann: “Økonomien kan og skal styres” (debatindlæg), Politiken 11. september 2009.
KL: Sektoradvokater og budgetbisser – styr på det sociale område, 30. Januar 2009 (kl.dk).
KL, Indenrigs- og Socialministeriet og Finansministeriet: Det specialiserede socialområde – redskaber til styring og

prioritering, 18. Juni 2009 (fm.dk). 
Lotz III-betænkning : De kommunale opgavers fordeling og finansiering (betænkning nr. 1168, maj 1989).
NoKS-rapport: Tilbudsportalen – Er der plads til forbedringer?, NoKS, marts 2008 (sl.dk).
OAO: “Den Kommunale Budgetgaranti”, analysenotat, februar 2009. (oao.dk).
Pallesen, Thomas: “Virker økonomiske incitamenter på offentlige myndigheder?”, paper fremlagt ved den XIV

Nordiske Kommunalforskerkonference i Göteborg, 23.-25. november 2007.
Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2010, 16. juni 2009 (fm.dk).
Socialpædagogerne: 

– Investeringsefterslæb på handicapområdet, januar 2009 (sl.dk) 
– Utidssvarende boliger – en undersøgelse af botilbud til voksne mennesker med handicap, marts 2009 (sl.dk)
– Interviewundersøgelse – den kommunale finansiering af voksen-handicapområdet, juni 2009. (sl.dk).

specialpædagogik.dk: 
– ”Dårlig økonomi truer flere institutioner for handicappede”, 11. September 2008.
– “Børnecenter bukker under for konkurrencen fra kommunerne,” 3. September 2008.

Ugebrevet A4: “Markedsgørelse kan koste kvalitet i sociale tilbud”, 12. Februar 2007.

65

Kommunalreformen på det specialiserede sociale område

Rapport09  22/10/09  14:30  Side 65



Sociale ydelser

Af Henning Hansen, CASA

Udviklingen i sociale ydelser
Det danske sociale ydelsessystem er ret omfattende og består af mange forskellige
ydelser med hvert sit lovgrundlag. Hvis man skal bevare et overblik over ydelserne er
man nødt til at inddele dem i nogle overskuelige kategorier.

Almindeligvis opdeler man forsørgelsesydelserne i to hovedkategorier: De midlertidi-
ge ydelser og de varige ydelser. 

– De midlertidige ydelser omfatter: Arbejdsløshedsdagpenge, ledighedsydelse, sygedag-
penge, revalidering, aktiveringsydelser og kontanthjælp.

– De varige ydelser omfatter: Førtidspension, efterløn og overgangsydelse.

Det Økonomiske Råd har tegnet udviklingen op siden 1960 i antal modtagere af soci-
ale ydelser (omregnet til helårspersoner).

Tabel 1: Antal helårsmodtagere af sociale ydelser. 1960-2000 (tusinde modtagere)
(ekskl. folkepension).

1960 1970 1980 1990 2000

Midlertidige ydelser:
Arbejdsløshedsdagpenge 31 24 152 211 124
Sygedagpenge/barsel 12 37 70 73 89
Kontanthjælp/revalidering 39 41 107 141 117
Aktivering, jobtilbud – – 19 74 94

Varige ydelser:
Førtidspension 103 205 172 245 258
Efterløn/overgangsydelse – – 54 94 179

I alt 185 307 574 838 861

Procent af 18-66 årige 6,6% 10,1% 18,1% 25,1% 24,7%

Kilde: Det Økonomiske Råd: Diskussionsoplæg til møde i Det Økonomiske Råd. Maj 2005.
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I 1960 var der kun 185.000 helårspersoner, der modtog forskellige sociale ydelser, og
det svarede til knap 7% af befolkningen i alderen 18-66 år. I 1960 var den største en-
keltydelse modtagere af førtidspension, efterfulgt af kontanthjælp/revalidering og ar-
bejdsløshedsdagpenge. Der var næsten ingen modtagere af sygedagpenge mens akti-
vering og efterløn slet ikke fandtes. Selv om det var økonomisk gode tider i 1960, så
skyldes det meget begrænsede antal ydelsesmodtagere, at den danske velfærdsstat ik-
ke var særligt udbygget og ikke omfattede så mange mennesker. Der var ikke ret man-
ge ordninger og det var svært at opnå dem. Det skal også nævnes, at de fleste gifte
kvinder var hjemmegående dengang.

I 1970 steg procentdelen af de 18-66 årige, der modtog sociale ydelser til 10%, i 1980
var den steget til 18% og i 1990 var den oppe på 25% og der har den nogenlunde
holdt sig siden – dog med visse konjunkturbevægelser i 1990erne. Man kan se, at der
er tale om stigninger over hele linjen, men især skal man lægge mærke til de nye
ydelser, som er kommet til – det gælder især efterlønnen og aktiveringsordningerne,
men også at mange flere har ret til arbejdsløshedsdagpenge og syge-/barselsdagpenge. 

I perioden 1960-1980 foregik den store transformation, hvor næsten alle kvinderne
kom ud på arbejdsmarkedet. Familierne blev afhængige af to indkomster og der blev
etableret daginstitutioner, plejeinstitutioner osv. Alt sammen på ca. 20 år. Nu er det
normale at man enten er på arbejdsmarkedet eller modtager en social ydelse. 

De seneste års udvikling kan følges i den følgende tabel 2, hvor en mere detaljeret op-
gørelse over de forskellige ydelser er vist for perioden 2000 – 2009. Opgørelsen omfat-
ter ikke de ca. 700.000 modtagere af folkepension, og den er opgjort i helårsmodtage-
re.

Tabel 2: Antal helårsmodtagere af sociale ydelser. 2000-2009.

2000 2004 2006 2008 2009*

Midlertidige ydelser: – Tusinder –
Arbejdsløshedsdagpenge** 124 157 119 48 82
Sygedagpenge 55 67 75 81 75
Barselsdagpenge 34 54 56 62 58
Kontanthjælp 89 102 84 68 74
Revalidering 28 23 19 14 14
Fleksjob 11 36 48 50 51
Aktivering 82 78 64 73 79
Orlovsydelser 28 3 3 2 0

Varige ydelser:
Førtidspension 258 258 238 235 237
Efterløn/overgangsydelse 181 187 145 138 130

I alt 890 965 851 771 800

Procent af 18-64 årige 26,2% 28,4% 25,1% 22,6% 23,4%

* Skønnede tal
** Inkl. ledighedsydelse
Kilde: Statistikbanken
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Tabel 2 viser, at antallet af ydelsesmodtagere toppede i 2004, hvor 965.000 helårs-
modtagere i alderen 18-66 år modtog en offentlig forsørgelsesydelse. Det svarede til
28,4% af befolkningen i den aldersgruppe. Siden 2004 er tallet faldet med skønsmæs-
sigt 165.000 helårsmodtagere. I 2008 var tallet lavest med 771.000. 
Tabel 2 viser også, at næsten halvdelen af modtagerne modtog varige ydelser, dvs. før-
tidspension eller efterløn, mens lidt mere end halvdelen modtog forskellige midlerti-
dige ydelser. Man kan også konstatere at der i perioden 2004-2008 har været et fald i
næsten alle ydelserne, også de varige. De eneste undtagelser er sygedagpenge og bar-
selsdagpenge, som er steget lidt. Det seneste år har der imidlertid været en stigning i
arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og aktivering, som følge af krisen.

I 2007 var der skønsmæssigt 800.000 helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser,
men da kun halvdelen modtager varige ydelser, er der i virkeligheden flere personer,
som modtager ydelser i løbet af et år. I 2007 var der således 1.250.000 personer i alde-
ren 18-64 år, som modtog mindst én type indkomsterstattende ydelse i mindst én
dag. Det svarer til 37% af befolkningen i alderen 18-64 år. Der er dog stor forskel på
aldersgrupper og på mænd og kvinder. Det viser tabel 3.

Tabel 3: Procentdel modtagere af indkomsterstattende ydelser i 2007. 
Kun 18-64 årige.

Mænd Kvinder Alle

18-19 år 15% 13% 14%
20-24 år 22% 24% 23%
25-29 år 29% 42% 35%
30-34 år 32% 51% 42%
35-39 år 30% 44% 37%
40-44 år 28% 36% 32%
45-49 år 29% 35% 32%
50-54 år 30% 37% 34%
55-59 år 33% 40% 36%
60-64 år 59% 73% 66%

Alle 18-64 årige 32% 42% 37%

Antal modtagere 548.084 701.823 1.249.907

Kilde: Statistikbanken

For det første kan man konstatere, at de ældre oftere modtager ydelser end de yngre.
De 60-64 årige er klart den aldersgruppe, der oftest modtager ydelser. For det andet er
det tydeligt at barselsdagpengene betyder, at de 25-39 årige ligger relativt højt – især
kvinderne. Endelig er der en tendens til, at kvinderne oftere modtager ydelser end
mændene, også i de aldersgrupper, hvor barselsdagpenge ikke spiller nogen rolle. Der
er dog en undtagelse blandt de 18-19 årige, hvor mændene oftere modtager ydelser
end kvinderne.

Der er også en etnisk dimension i overførselsindkomsterne, og i tabel 4 er foretaget
en sammenligning mellem indvandrere og efterkommere fra vestlige og øvrige lande
og personer med dansk oprindelse. Forskellen mellem indvandrere og efterkommere
er, at efterkommerne er født i Danmark af udenlandske forældre, mens indvandrere
er født i udlandet.
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Tabel 4: Procentdel fuldtidsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i 2008 opdelt
efter etnisk oprindelse. 18-64 år.

Dansk oprindelse Fra vestlige lande* Fra øvrige lande

Registrerede ledige 1,4% 2,0% 3,2%
Sygedagpenge 2,3% 2,4% 2,6%
Barselsdagpenge 1,8% 2,1% 1,6%
Aktivering mv. 3,5% 3,4% 6,0%
Kontanthjælp mv. 1,7% 1,9% 6,9%
Førtidspension 6,8% 6,2% 8,5%
Efterløn 4,3% 3,3% 0,7%

Alle ydelser 21,8% 21,3% 29,5%

* Nordiske lande, vestlige EU-lande, Schweiz, USA, Canada, Australien og New Zeeland
Kilde: Statistikbanken.

Tabel 4 viser, at personer der stammer fra ikke-vestlige lande samlet set oftere modta-
ger indkomsterstattende ydelser i 2008, end personer med dansk oprindelse eller per-
soner fra vestlige lande. Næsten 30% af fuldtidspersoner med ikke-vestlig oprindelse
modtog ydelser, mens det kun var tilfældet for ca. 22% af personer med dansk oprin-
delse. De ikke-vestlige personer modtog især oftere kontanthjælp og aktivering, mens
danskere oftere modtog efterløn.

Indkomstoverførslernes størrelse
Indkomstoverførslerne varierer en hel del, men der er en række vigtige ydelsessatser.

Tabel 5: Ydelsessatser pr. 1. juli 2009. Bruttobeløb.

Beløb Beløb Procent af dagpenge
pr. måned pr. år maksimum

Arbejdsløshedsdagpengemaksimum* 15.700 188.500 100%
Dagpenge – dimittendsats 12.900 154.700 82%
Ungesatsen 7.900 94.400 50%
Kontanthjælp – forsørger 12.600 151.500 80%
Kontanthjælp – ikke forsørger 9.500 114.100 60%
Kontanthjælp – unge, udeboende 6.100 73.500 39%
Kontanthjælp – unge, hjemmeboende 3.000 35.500 19%
Starthjælp – enlig, forsørger 7.700 91.900 49%
Starthjælp – enlig, ikke forsørger 6.100 73.500 39%
Starthjælp – unge, udeboende 5.100 60.900 32%
Starthjælp – unge, hjemmeboende 2.500 30.300 16%
Folkepension – enlige 10.500 126.200 67%
Folkepension – ikke enlige 7.700 92.700 49%

* Dagpengemaksimum benyttes også til sygedagpenge, efterløn (højeste sats) og ny førtidspension
(for enlige)
Kilde: JURA-information. Aktuelle beløb.

Tabel 5 viser, at bruttoydelserne varierer meget, afhængig af alder, forsørgersituation
og husstandsstatus. Forsørgere får typisk mere end ikke-forsørgere – ældre får mere
end unge – enlige får mere end gifte – udeboende får mere end hjemmeboende. 
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Den laveste ydelse er starthjælp til unge hjemmeboende, som udgør 2.500 kr. pr.
måned før skat – det svarer til 16% af dagpengemaksimum, som i denne opgørelse er
referencepunktet. 

De reelle rådighedsbeløb for ydelsesmodtagerne afhænger imidlertid af en lang række
særlige forhold, fx boligstøtte, børnefamilieydelse, børnebidrag og skatteprocenter.
Der kan være store forskelle på ydelsernes bruttobeløb og familiernes rådighedsbeløb.
Men bruttobeløbene illustrerer lovgivernes mening om ydelsesniveauerne i den dan-
ske sociallovgivning.

Hvordan har ydelserne udviklet sig i de senere år? Det viser tabel 6, hvor vi har sam-
menlignet ydelserne med lønudviklingen i den private sektor og forbrugerpriserne. Vi
har benyttet indeks-formen, som gør det muligt at sammenligne beløb af forskellig
størrelse, og vi har sat 2000 = 100. Vi har valgt at sammenligne dagpengemaksimum,
kontanthjælp, børnefamilieydelse, løn i privat sektor og forbrugerpriserne.

Tabel 6: Udviklingen i udvalgte sociale ydelser sammenlignet med lønnen i privat
sektor og forbrugerpriserne. 2000-2009. Indeks 2000=100.

Børne-
Dagpenge- Kontant- familie- Løn i privat Forbruger
maksimum hjælp ydelse sektor priser

2000 100 100 100 100 100
2001 103 103 104 107 102
2002 106 107 107 109 105
2003 109 110 110 114 107
2004 113 113 113 114 108
2005 115 116 115 118 110
2006 117 118 116 122 112
2007 120 121 118 128 114
2008 123 124 121 134 118
2009 124 125 123 137 119

Kilde: Statistikbanken og JURA-information. Aktuelle beløb.

Tabel 6 viser at de sociale ydelser, dvs. dagpenge, kontanthjælp og børnefamilieydelse
er steget med 23-25% i perioden 2000 – 2009. Alle tre ydelser har fulgt stort set sam-
me mønster i perioden. 

Forbrugerpriserne er “kun” steget med 19% i perioden 2000-2009, hvilket er lidt min-
dre end de sociale ydelser. Der er altså sket en lille stigning i realværdien af de offent-
lige ydelser på ca. 4% i perioden.

Hvis vi sammenligner de sociale ydelser med lønnen i den private sektor for lønmod-
tagere (minus ledere), så er der stor forskel, idet lønningerne er steget med 37% i peri-
oden 2000-2009. Hvis vi tager hensyn til udviklingen i forbrugerpriserne, så er real-
værdien af lønningerne i den private sektor steget ca. 13%, mens realværdien af de
sociale ydelser kun er steget 4%. 

Vi kan altså konstatere, at de økonomiske forskelle mellem modtagere af sociale ydel-
ser og lønmodtagere i den private sektor, er vokset markant i perioden 2000-2009.
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Samtidig kan vi konstatere, at der er sket en mindre stigning i realværdien af de socia-
le ydelser.
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Den økonomiske ulighed

Af Finn Kenneth Hansen, CASA

Økonomiske forskelle afspejler forskelle i muligheder og livschancer. Det er derfor
vigtigt at følge udviklingen i de økonomiske forskelle. Dette gøres blandt andet ved at
se på udviklingen i indkomstfordelingen. I det følgende belyses udviklingen i forde-
lingen af de disponible indkomster med fokus på perioden 1990 til 2007. Indkomst-
oplysningerne fra 2007 er de senest foreliggende, fordi klargøringen af disse oplysnin-
ger tager tid og derfor offentliggøres med en vis forsinkelse. 

De enkelte familiers økonomiske muligheder er ikke alene afhængig af den løbende
indkomst, men også påvirket af formueforholdene. For at vurdere den økonomiske
ulighed i samfundet kan det derfor være vigtigt at se både på fordelingen af indkom-
ster og formuer. Formuerne er mere ulige fordelt end indkomsterne. På grund af van-
skelighederne med at opgøre de personlige formuer og deres fordeling, vil der i det
følgende derfor alene blive set på de disponible indkomster og deres fordeling. 

Uligheden i de disponible indkomster
I lighed med de tidligere år er den følgende belysning af indkomstfordelingen pri-
mært baseret på Danmarks Statistiks familie- og personstatistik omfattende hele be-
folkningen. Der ses udelukkende på familieindkomster, dvs. de samlede indkomster
som tilfalder familien, både i form af løn og indkomst fra selvstændig virksomhed,
kapitalindkomster og samtlige offentlige indkomstoverførsler, fx både dagpenge, boli-
gydelse og børnefamilieydelse.

Fordelingen af de disponible indkomster udtrykker fordelingen af de indkomster fa-
milierne har tilbage efter at have betalt skat, og viser hvad familierne har tilbage til
privat forbrug og opsparing.

Fordelingen af indkomsterne vil blive belyst ved at inddele familierne efter stigende
indkomst i ti lige store dele (deciler). Derefter ses på, hvor stor en andel de enkelte
grupper har af den samlede indkomst. Har hver gruppe 10% af indkomstmassen, vil
der være tale om en ligelig fordeling af indkomsterne. Enhver afvigelse fra denne lige
indkomstfordeling kan udtrykkes ved en maksimal udjævningsprocent, som angiver,
hvor stor en del af indkomsterne, der skal omfordeles for at opnå en ligelig indkomst-
fordeling.
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Danmarks statistik har for 2006 ændret datagrundlaget, idet opgørelsen af indkom-
sterne er baseret på en ny familieinddeling. Hjemmeboende børn under 25 år indgår
nu i familien, hvor aldersafgrænsningen tidligere var 18 år. Det betyder, at man ikke
umiddelbart kan sammenligne tallene fra 2006 med tidligere opgørelser

Tabel 1: Fordelingen af disponibel indkomst 2006. Procent af indkomstmasse.

Enlige Par Alle familier

1.decil 2.4 3.6 2.0
2.decil 5.6 5.6 4.2
3.decil 6.9 6.8 5.1
4.decil 7.7 7.9 6.2
5.decil 8.4 8.8 7.4
6.decil 9.5 9.7 8.9
7.decil 10.7 10.6 11.0
8.decil 12.1 11.7 13.3
9.decil 14.1 13.3 16.0
10.decil 22.7 22.0 25.9

I alt 100.0 100.0 100.0

Max.udjævn% 19.6 17.7 26.2

Kilde. Indkomster 2006, Danmarks statistik

I tabel 1 er indkomstfordelingen vist for 2006, baseret på den nye familieinddeling.
Hvad angår fordelingen af de disponible indkomster, viser uligheden sig på den må-
de, at de 10% med de laveste indkomster (1.decil) har 2.0% af de disponible ind-
komster, mens de 10% rigeste (10.decil) har 25.9% af de samlede disponible ind-
komster.

Den maximale udjævningsprocent angiver hvor stor en del af indkomstmassen som
skal omfordeles for at indkomstfordelingen er helt lige. Den er for 2006 opgjort til
26.2%. Ser vi på fordelingen for henholdsvis enlige og par, fremgår det, at uligheden
her er mindre end for samtlige familier. Men uligheden er større blandt enlige end
blandt par.

Udviklingen i uligheden
Ser vi på udviklingen i de disponible indkomster (de samlede indkomster minus skat)
viser det sig, at der igennem de seneste 15 år er sket en udvikling i retning af større
ulighed.

Finansministeriet foretager jævnligt en belysning og analyse af udviklingen i indkom-
stfordelingen, senest i publikationen Fordeling og incitamenter, 2008. Det samme gør
Arbejderbevægelsen Erhvervsråd senest i deres publikation “Fordeling og levevilkår,
2009”. 

Uligheden er udtrykt ved det mål, som benævnes den maksimale udjævningsprocent,
som udtrykker, hvor stor en del af indkomsterne der skal flyttes fra de rige til de fatti-
ge, hvis der skal være en lige indkomstfordeling. Hvad angår den maximale udjæv-
ningsprocent, viser der sig en klar tendens perioden igennem med en stigende ulig-
hed. Den maximale udjævningsprocent er – som det fremgår af tabel 2 – i perioden
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fra 1990 til 2005 steget fra 23,8% til 26,8%. Der er tale om en mindre stigning år for
år, som over perioden er udtryk for en relativ kraftig stigning.

Tabel 2: Fordelingen af de disponible indkomster blandt familier. 1990-2005

1990 2000 2005

1. decil 1.4 1.9 1.5
2. decil 4.7 4.3 4.1
3. decil 5.8 5.4 5.1
4. decil 6.9 6.4 6.2
5. decil 8.0 7.6 7.4
6. decil 9.4 9.0 8.9
7. decil 11.5 11.2 11.0
8. decil 14.0 13.6 13.7
9. decil 16.3 16.1 16.4
10 decil 22.0 24.6 25.7

I alt 100.0 100.1 100.0

Max.udjævningsprocent 23.8 25.5 26.8

Kilde: Statistisk tiårsoversigt og Indkomst 2005

Som det fremgår, er der entydigt gennem perioden tale om, at indkomstandelen er
steget for de 10% med de højeste indkomster frem til 2005. Fra at de 10% rigeste hav-
de 22.0% af indkomstmassen, er denne steget til 25.7% af indkomstmassen.

For de 10% med de laveste indkomster er indkomstmassen faldet fra 2000 til 2005.
Indkomstandelen har været faldende for de lavere og mellemste indkomstgrupper.

Belysningen går kun til 2005, da den nye opgørelse af indkomstfordelingen for 2006
ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. I Danmark statistiks tiårsover-
sigt er der imidlertid foretaget en opgørelse, hvor det er muligt at sammenligne 2005
med 2006 med den nye familieinddeling. Opgørelsen er foretaget med en femdeling
af familierne – kvintiler. 

Vi kan således med den nye opdeling se udviklingen fra 2005 til 2007. Det viser sig,
at uligheden er forsat med at stige og altså fra 2005 til 2007 fra 25.8% til 26.8%. 

Tabel 3: Den disponible indkomstfordeling 2005-2007

2005 2006 2007

1.kvintil 6.4 6.3 6.0
2.kvintil 11.4 11.3 11.1
3.kvintil 16.4 16.2 16.1
4.kvintil 24.5 24.3 24.2
5.kvintil 41.3 41.9 42.6

I alt 100.0 100.0 100.0

Max.udjævnings% 25.8 26.2 26.8

anm.: baseret på ny familieinddeling
Kilde: Statistisk tiårsoversigt 2008 og 2009
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Der er således fortsat en stærkt stigende ulighed i fordelingen af de disponible ind-
komster. Fordelingen af de disponible indkomster er blevet mere ulige, både blandt
enlige og par igennem 90erne og fortsat frem til 2007. 

Tabel 4. Den maksimale udjævningsprocent blandt par og enlige.2005-2007.

2005 2006 2007

Par 17,1 17.7 18.3
Enlige 19.1 19.6 20.1

Anm: baseret på ny familieinddeling
Kilde: Statistiks tiårsoversigt.

Uligheden blandt par er steget fra 17.10% i 2005 til 18.3% i 2007. Blandt enlige er
den steget fra 19.1% i 2005 til 20.1% i 2007.

Samlet kan det således konkluderes, at der har været en klar tendens til, at uligheden
i indkomstfordelingen er blevet større siden begyndelsen af 1990érne, og er fortsat
med at stige år for år frem til og med 2007. Og at udviklingen med en stigende ulig-
hed gælder blandt såvel enlige som par 

De rige er blevet rigere og de fattige er blevet relativt fattigere
Man kan illustrere udviklingsbilledet ved at se på indkomstudviklingen for de enkelte
decilgrupper og fx holde det op mod prisudviklingen. Det vil sige – se på realindkom-
studviklingen.

Tabel 5. Udviklingen i disponibel realindkomst opdelt på indkomstgrupper og
realindkomstudvikling for de enkelte indkomstgrupper for perioden 2001-2006.

Gennemsnitlig Stigning i Disponibel
årlig realvækst disponibel indkomst

disponibel indkomst indkomst 2005

Pct. Tusinde kr. Tusinde kr.

1.decil 0.5 2.2 88.4
2.decil 1.5 10.1 142.0
3.decil 1.8 14.0 166.6
4.decil 2.0 17.6 186.8
5.decil 2.1 20.3 205.2
6.decil 2.2 23.0 224.2
7.decil 2.2 25.8 245.4
8.decil 2.3 28.4 271.1
9.decil 2.4 34.6 307.4
10.decil 3.0 60.6 443.2

Alle 2.2 23.8 228.0

Kilde: AE-Rådet: Fordeling og levekår, 2009.
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Som det fremgår, har de 10% rigeste haft en markant større fremgang i disponibel
indkomst end de ti procent fattigste har. Mens de fattigste har oplevet en gennem-
snitlig årlig vækst på _ procent, så har de ti procent rigeste oplevet en gennemsnitlig
årlig vækst på 3 procent. Altså en vækst der er seks gange så stor. 

Det svarer til, at mens de ti procent rigeste har fået godt 60.000 kr. mere til forbrug i
løbet af den femårige periode, så har de ti procent fattigste måtte nøjes med godt
2.000 kr. ekstra. Det er en generel tendens, at jo rigere man var i 2001, desto større
har den relative fremgang i indkomsten været. 

De fattigste ti procent skiller sig dog ud med en markant lavere vækst end de “næst-
fattigste”, der har haft en gennemsnitlig vækst på 1,5 procent. Tilsvarende skiller de
rigeste sig ud med en vækst, der er noget større end de “næstrigeste”.

Der er stor forskel i niveauerne af indkomsterne. Mens de ti procent fattigste har en
gennemsnitlig indkomst på godt 88.000 kr., så har de ti procent rigeste en gennem-
snitlig disponibel indkomst på godt 443.000 kr. Altså en indkomst efter skat, der er 5
gange så stor. I 2001 var indkomsten for de ti procent rigeste 4,4 gange så stor som de
ti procent fattigste.

Der er altså kommet en større afstand mellem rig og fattig i løbet af denne femårige
periode.

Kilder:
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Fordeling og levevilkår, 2009
Finansministeriet; Fordeling og incitamenter, 2004
Statistik tiårsoversigt 2009
Danmarks Statistik: Indkomster 2006
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Arbejdsmarkedet

Af Henning Hansen, CASA

Efter en række år, hvor der har været en god udvikling på arbejdsmarkedet, især når
det handler om beskæftigelse og arbejdsløshed, så har det sidste år været meget nega-
tivt. Finanskrisen i 2008 startede en større økonomisk krise i hele verden, og det sene-
ste år har været præget af faldende økonomisk aktivitet, faldende beskæftigelse og sti-
gende arbejdsløshed. De store avisoverskrifter om mangel på arbejdskraft er helt for-
svundet og er blevet erstattet af en debat om sammensætningen af forskellige krise-
pakker, der handler om at reducere ledigheden. På ét år er hele dagsordenen vendt
180 grader. Det er tankevækkende.

Beskæftigelsen
Der er flere kilder til statistiske oplysninger om beskæftigelsen. Vi har valgt ATP-stati-
stikken som indikator på beskæftigelsesudviklingen, fordi det er den mest ajourførte
statistik. Det betyder, at det kun er lønmodtagere, og at de er omregnet til fuldtidsbe-
skæftigede. Men trods disse begrænsninger, er oplysningerne velegnede til at belyse
udviklingen inden for en kortere tid.

Igennem det meste af 1990erne steg beskæftigelsen støt og roligt, men efter 2001 var
der en stagnation eller tilbagegang i beskæftigelsen. Fra 2004 til 2008 steg den samle-
de beskæftigelse imidlertid med 6,7% – svarende til 145.000 fuldtidsbeskæftigede. Det
sidste år faldt beskæftigelsen så igen med godt 4%, og der er udsigt til at beskæftigel-
sesfremgangen bliver sat over styr på et par år.

Det er især beskæftigelsen i den private sektor, der har påvirket den samlede beskæfti-
gelse, mens beskæftigelsen i de offentlige sektorer er betydeligt mere stabil. Det skyl-
des, at den offentlige beskæftigelse er politisk styret, mens beskæftigelsen i den priva-
te sektor er mere konjunkturbestemt.
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Tabel 1: Antal beskæftigede lønmodtagere på fuldtidsbasis i forskellige brancher.
2000-2009. ATP-statistik.

2000 2004 2006 2008 2009*

Landbrug, fiskeri 34 33 33 35 34
Industri 411 365 357 364 325
Bygge og anlæg 147 139 158 168 142
Handel og hotel 344 339 356 377 353
Transport og kommunikation 159 155 155 156 147
Finansiering/forretningsservice 254 273 305 340 327
Offentlige/personlige ydelser 844 866 870 875 891
Andet 10 10 11 11 12

Alle 2203 2180 2245 2326 2229

* 2. kvartal 2009.
Kilde: Statistikbanken

Beskæftigelsen i de forskellige brancher viser stort set stigninger alle sammen i de se-
nere år, bortset fra det allerseneste år 2008-2009, hvor beskæftigelsen har været fal-
dende i alle brancher, bortset fra den offentlige sektor. Samlet set er beskæftigelsen
faldet 4%, men i bygge- og anlægssektoren har faldet været 15% og i industrien har
faldet været 10%. Beskæftigelsen i den offentlige sektor er derimod steget næsten 2%
fra 2008 til 2009.

Befolkningens beskæftigelse
Befolkningens beskæftigelsesforhold afhænger meget af alderen. I de unge år spiller
uddannelse en stor rolle og i de ældre år spiller pension og efterløn en stor rolle. Den
aktive alder er 25-59 år, hvor langt de fleste er på arbejdsmarkedet, hvor de enten kan
være i beskæftigelse, ledige, i aktivering, på førtidspension, overgangsydelse eller på
kontanthjælp o.l. 

Tabel 2: Befolkningen i alderen 25-59 år fordelt efter beskæftigelse. 1997-2008.

1997 2001 2008

Beskæftiget 79% 82% 84%
Arbejdsløs 6% 4% 2%
I aktivering/orlov 2% 3% 3%
Pension 7% 6% 6%
Andet 6% 5% 5%

I alt 100% 100% 100%

Antal 2.624.201 2.688.952 2.601.732

Kilde: Statistikbanken.

84% af befolkningen (25-59 år) var i 2008 i beskæftigelse, og det er en stigning i for-
hold til både 2002 og 1997, hvor “kun” 79% var i beskæftigelse.

I 2008 var kun 2% ledige, 3% i aktivering eller en anden form for arbejdsmarkedspoli-
tisk foranstaltning. I forhold til 1997 er andelen af ledige blevet mere end halveret,
mens en lidt større del er i aktivering. Endelig er der 6% på førtidspension eller over-
gangsydelse, og 6% på kontanthjælp o.l. eller helt uden for systemet.
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Tilbagetrækning
I de senere år har tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet har været stærkt debatteret,
specielt i forbindelse med velfærdskommissionens virke og efterlønsdiskussionen.
Desuden er der i disse år bestræbelser på at udvide arbejdsstyrken gennem at fasthol-
de de ældre på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er derfor, hvordan det er gået med de
ældres arbejdsmarkedstilknytning.

Tabel 3: Befolkningen i alderen 60-64 år fordelt efter beskæftigelse. 1997-2008.

1997 2001 2006 2008

Beskæftiget 30% 32% 40% 42%
Arbejdsløs/aktivering 4% 2% 2% 1%
Efterløn 35% 41% 38% 37%
Førtidspension 25% 20% 17% 17%
Andet 6% 6% 3% 3%

I alt 100% 100% 100% 100%

Antal 242.988 266.477 360.475 373.482

Kilde: Statistikbanken.

Det er meget tydeligt, at den ældre del af befolkningen er blevet mere erhvervsaktive
de senere år. Især i perioden 2001-2008 er der sket store ændringer i denne alders-
gruppe. I 1997 var 30% af de 60-64 årige i beskæftigelse, men i 2008 er 42% i beskæf-
tigelse.

Det er også værd at nævne, at andelen af de 60-64 årige, der modtager førtidspension
har været faldende i perioden fra 25% i 1995 til 17% i 2008.

Et vigtigt element i udviklingen har været ændringerne i efterlønsreglerne, som blev
vedtaget i 1999. Disse ændringer indebar bl.a. at det blev mindre økonomisk fordel-
agtigt at modtage efterløn i alderen 60 år og 61 år.

Tabel 4: Beskæftigelsesprocent blandt personer i alderen 60-64 år. 2000- 2008.

2000 2002 2004 2006 2008

60 årige 45% 50% 52% 54% 59%
61 årige 35% 43% 45% 47% 52%
62 årige 29% 32% 33% 35% 39%
63 årige 23% 23% 26% 28% 30%
64 årige 19% 19% 20% 23% 26%

Kilde: Statistikbanken.

Tabel 4 viser meget klart, at ændringerne i efterlønsreglerne har haft en effekt, idet
beskæftigelsesprocenten især er steget for de 60-61 årige siden 2000. Men tabel 4 viser
desuden, at der er sket markante stigninger i beskæftigelsesprocenterne de sidste 5-6
år. Den anden side af historien er, at tilbagetrækningsprocenten er faldet de senere år.
Tilbagetrækningsprocenten omfatter både efterløn og førtidspension, men efterløn er
den største.
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Man kan klart konkludere, at den førte politik med at forringe efterlønnen har virket,
så der nu er mange flere 60-61 årige i beskæftigelse. En anden forklaring på at flere nu
er i beskæftigelse og færre på efterløn/pension, er naturligvis de gode konjunkturer og
den stigende efterspørgsel på arbejdskraft. Den stigende efterspørgsel har påvirket alle
aldersgrupper.

Arbejdsløsheden
I Social Årsrapport sondrer vi mellem ‘registreret arbejdsløshed’ og ‘uden ordinær be-
skæftigelse’. ‘Registreret arbejdsløshed’ er det officielle tal for personer uden arbejde.
‘Uden ordinær beskæftigelse’ er derimod et sammensat tal, hvor man ud over den re-
gistrerede arbejdsløshed også inkluderer alle aktiveringsordninger, uddannelse etc.
Personer i disse ordninger er ikke registreret som arbejdsløse, men de mangler ordi-
nær beskæftigelse, og hvis de ikke havde været i aktivering, ville de fleste sandsynlig-
vis være arbejdsløse. 

Tabel 5: Ledighedsprocent. Ny opgørelsesmetode. 2001-2009. Mænd og kvinder

Mænd Kvinder Alle

2001 4,1 5,2 4,7
2002 4,4 5,2 4,8
2003 5,4 6,1 5,7
2004 5,4 6,3 5,8
2005 4,6 5,7 5,1
2006 3,3 4,5 3,9
2007 2,3 3,3 2,8
2008 1,8 1,9 1,8
2009* 4,1 2,6 3,2

* Skønnede tal
Kilde: Statistikbanken

Den registrerede arbejdsløshed ligger i midten af 2009 på ca. 90.000 fuldtidsledige.
Det er en fordobling i forhold til året før, men i et længere tidsperspektiv er der tale
om et lavt niveau. Det usikre er imidlertid at vi er inde i en periode, hvor ledigheden
er fortsat stigende og vi ved ikke, hvor den ender.

Tabel 5 viser, at arbejdsløsheden blandt kvinder nu for første gang er lidt lavere end
blandt mænd – i 2009 er den 2,6% for kvinder og 4,1% for mænd. Det skyldes at le-
digheden er steget inden for byggeri og industri med mange mænd.
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Tabel 6: Ledighedsprocent. Ny opgørelsesmetode. 2001-2009. Aldersgrupper.

16-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år Alle

2001 3,1% 5,7% 5,0% 3,9% 5,6% 4,7%
2002 3,2% 6,2% 5,2% 4,0% 5,6% 4,8%
2003 4,0% 7,5% 6,3% 4,8% 6,5% 5,7%
2004 3,9% 7,5% 6,5% 5,0% 6,7% 5,8%
2005 3,2% 6,3% 5,7% 4,4% 6,2% 5,1%
2006 2,3% 4,7% 4,4% 3,3% 4,9% 3,9%
2007 1,6% 3,5% 3,2% 2,5% 3,2% 2,8%
2008 1,3% 2,4% 2,1% 1,6% 1,8% 1,8%
2009* 2,8% 4,5% 3,6% 3,1% 2,9% 3,2%

* Skønnede tal.
Kilde: Statistikbanken

Alderen spiller tilsyneladende en ret lille rolle for, hvor stor arbejdsløsheden er. Man
kan dog konstatere, at arbejdsløsheden er meget lav for de 16-24 årige, mens den er
relativt høj blandt de 25-29 årige. De 25-29 årige er bl.a. præget af, at mange netop
har færdiggjort deres længerevarende uddannelse og søger deres første job. Man kan
konstatere, at alle aldersgrupper har haft stigende ledighed fra 2008 til 2009.

Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse
Fleksjob og skånejob blev indført i slutningen af 1990erne, som et led i det rummeli-
ge arbejdsmarked. Fleksjob gives til personer med nedsat arbejdsevne, som er ansat på
ordinære løn- og overenskomstmæssige vilkår og modtager almindelig løn, som sta-
ten og kommunen giver et tilskud til. Skånejob gives til førtidspensionister, der ikke
er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på
arbejdsmarkedet. 

Tabel 7: Antal helårsdeltagere i fleksjob og skånejob. 2000-2008. 

Fleksjob Skånejob

2000 8.598 5.442
2001 13.010 5.604
2002 19.156 5.873
2003 24.262 6.045
2004 29.990 5.987
2005 36.205 5.968
2006 41.476 5.938
2007 44.305 4.835
2008 49.509 5.188

Kilde: Statistisk tiårsoversigt

Tabel 7 viser, at der er sket en meget stærk stigning i antallet af personer på fleksjob i
perioden 2000-2008. Fra ca. 8.500 i 2000 til næsten 50.000 i 2008. Antallet af perso-
ner på skånejob har derimod været ret stabil og ligget på 5 – 6.000 helårsdeltagere i
hele perioden 2000-2008.
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En særlig form for ledighed findes blandt personer i fleksjob i form af ledighedsydel-
se. Hvis man bliver ledig efter et fleksjob, er man berettiget til ledighedsydelse og ikke
dagpenge. Ledighedsydelsen udgør 91% af dagpengeniveauet. 

Siden juli 2001 får personer, der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke er startet i
et fleksjob, ledighedsydelse. Herudover får personer i fleksjobordningen ledighedsy-
delse, hvis de skifter mellem fleksjob, ved ferie og sygdom samt ved barsel.

Tabel 8: Antal modtagere af ledighedsydelse. 2001-2008. 

Mellem to I visitations- Særlig % af fleks-
fleksjob perioden ydelse I alt jobdeltagere

2001 1.568 1.577 54 3.199 25%
2002 2.938 2.991 103 6.032 32%
2003 5.420 4.885 173 10.478 43%
2004 6.972 7.789 233 14.994 50%
2005 7.136 9.776 254 17.166 47%
2006 7.812 10.459 280 18.551 45%
2007 8.389 9.401 299 18.089 41%
2008 8.806 8.795 575 18.176 37%

Ekskl. ferie, sygdom og barsel
Kilde: Statistisk tiårsoversigt og Statistiske Efterretninger.

Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse kan betragtes som en indikator for
arbejdsmarkedets rummelighed. Hvis der er få personer, der modtager ledighedsydel-
se, så er det tegn på et arbejdsmarked, hvor antallet af personer med behov for et flek-
sjob svarer nogenlunde overens med antal af etablerede fleksjob. Derimod peger et
stigende antal personer med ledighedsydelse på, at arbejdsmarkedet ikke levner plads
til personer med behov for et fleksjob.

Antallet af personer, der modtager ledighedsydelse, er steget stærkt. I 2001 var der
kun ca. 1.600 personer på ledighedsydelse og dette tal er vokset til ca. 18.000 i 2006
og 2007. Denne stigning skal selvfølgelig ses i forhold til antal personer i fleksjob,
som også er steget stærkt. Antallet af modtagere af ledighedsydelse er dog steget kraf-
tigere end antallet af fleksjobmodtagere. I 2002 svarede antallet af modtagere af ledig-
hedsydelse til 32% af alle fleksjobmodtagere, og i 2005 var dette tal på 47%, men de
sidste par år er tallet faldet til 37%. Den generelt stigende ledighed siden 2008 bety-
der sandsynligvis også, at antallet af personer på ledighedsydelse vil stige i 2009.

Det relativt store antal personer på ledighedsydelse tyder på, at det tilsyneladende er
svært at finde fleksjob til de visiterede, siden der er så mange, der venter på job, eller
også er der blevet visiteret for mange, hvoraf nogle af dem muligvis burde have mod-
taget førtidspension i stedet.

Der er ikke nogen tidsbegrænsninger på, hvor længe en person kan modtage ledig-
hedsydelse. Der er dog lovkrav om, at der skal følges op på personer, der er visiteret til
fleksjob hver 6. måned. Og når man har modtaget ledighedsydelse i 18 måneder in-
den for 24 måneder, skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob
stadig er opfyldt. I den sammenhæng er spørgsmålet, hvorvidt denne opfølgning fak-
tisk sker, og hvad der er kommunernes alternative tilbud B ud over en førtidspension.
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Uden ordinær beskæftigelse 
Ovenfor har vi beskæftiget os med den såkaldte registrerede arbejdsløshed, sådan som
den er registreret i Danmarks Statistik. Men ud over de personer, der står registreret
som arbejdsløse, er der tillige en række personer, som ikke har ordinær beskæftigelse.
Det vil sige, at de enten er i støttet beskæftigelse, under uddannelse, på orlov eller un-
der aktivering. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2007 ca. 175.000 personer uden or-
dinær beskæftigelse. Tallet for “uden ordinær beskæftigelse” svarer til 6,3% af arbejds-
styrken i 2008. Tallet for 2009 vil sandsynligvis blive noget højere, fordi beskæftigel-
sen har været faldende det seneste år.

Tabel 9: Helårspersoner uden ordinær beskæftigelse. 2000-2008. 

Registreret Støttet Aktivering Procent af
ledige beskæftigelse mv. I alt arbejdsstyrken

2000 150.491 49.860 73.590 273.941 9,8%
2001 145.077 62.055 69.062 276.194 9,8%
2002 144.732 68.234 65.414 278.380 10,0%
2003 170.608 68.709 45.195 284.512 10,3%
2004 176.388 73.942 43.077 293.407 10,6%
2005 157.436 75.215 42.311 274.962 10,0%
2006 124.362 76.535 37.507 238.404 8,5%
2007 77.168 74.421 42.973 194.562 7,0%
2008 51.721 81.019 43.829 176.569 6,3%

Kilde: Statistisk tiårsoversigt og Statistikbanken

Ifølge Danmarks Statistiks arbejdskraftundersøgelser findes der desuden ca. 160.000
personer, som er uden for arbejdsstyrken, men som ønsker sig et erhvervsmæssigt ar-
bejde. Det drejer sig bl.a. om pensionister og efterlønsmodtagere, som selv mener, de
kan bestride et job.

Man kan altså konstatere, at en officiel arbejdsløshedsprocent på 1,8% i 2008 dækker
i virkeligheden over at 6,3% af arbejdsstyrken ikke har et ordinært job. Det svarer til
at ca. 175.000 personer er uden ordinært arbejde, men de står reelt til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. 

Indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet
Det helt store problem på det danske arbejdsmarked i disse år er indvandrernes og ef-
terkommernes beskæftigelsesmæssige problemer. Alle undersøgelser og statistikker
fortæller, at disse grupper er meget dårligere stillet end den del af befolkningen, der
har dansk baggrund.
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Tabel 10: Ledighedsprocent. 2000-2008. Etnisk baggrund.

Indvandrere* fra Indvandrere* fra Dansk 
vestlige lande ikke-vestlige lande baggrund

2000 7,0% 16,4% 5,2%
2001 6,4% 14,7% 5,1%
2002 6,3% 13,5% 4,8%
2003 7,5% 15,9% 5,7%
2004 7,8% 17,8% 5,8%
2005 6,9% 16,8% 5,1%
2006 5,8% 15,0% 4,2%
2007 4.6% 12,1% 3,0%
2008 2.2% 5,8% 1,6%

* Indvandrere og efterkommere
Kilde: Statistikbanken

I tabel 10 er de etniske grupper opdelt efter oprindelseslande og indvandrer/efter-
kommer. Forskellen på en indvandrer og en efterkommer er primært, at en efterkom-
mer er født i Danmark af udenlandske forældre, mens en indvandrer er født i udlan-
det. De vestlige lande består i hovedsagen af Europa, Nordamerika og Australien,
mens ikke-vestlige lande er resten af verden.

Tabel 10 viser meget tydeligt, at arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikke-vestlige
er væsentlig højere end andre etniske grupper. I 2008 var den ca. 6%. Indvandrere fra
vestlige lande har en ledighedsprocent, der ligger lidt højere end danskernes, men
væsentligt lavere end indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Indvandrernes arbejdsløshed er et vigtigt og omdiskuteret emne i den offentlige de-
bat, fordi det også handler om integrationen i samfundet. Men det er samtidig vigtigt
at nævne, at det kun er en del af billedet, fordi arbejdsløshedsprocenten er opgjort
som arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken. Men mange personer med en indvandrer-
baggrund er slet ikke en del af arbejdsstyrken, dvs. de har ikke arbejde, og de søger
heller ikke arbejde. Det er især tilfældet for kvinder med anden etnisk baggrund end
dansk.

En anden vigtig faktor er, at der er en del personer med udenlandsk baggrund, der
studerer i Danmark og disse personer hører normalt ikke til arbejdsstyrken. På længe-
re sigt har disse personer imidlertid gode muligheder for at opnå ordinær beskæftigel-
se, enten i Danmark eller i andre lande.

Det er også vigtigt at pointere, at der er meget stor forskel på, hvordan personer fra
forskellige lande og verdensdele klarer sig på det danske arbejdsmarked. I den næste
tabel 10 vises beskæftigelsesfrekvens for personer fra forskellige lande. Vi har beregnet
beskæftigelsesprocenten blandt indvandrere i alderen 25-49 år, som er den fremher-
skende erhvervsaktive alder og vi har opdelt på henholdsvis mænd og kvinder.
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Tabel 11: Beskæftigelsesprocent blandt indvandrere i alderen 25-49 år fra forskellige
lande. 2008. Opdelt på indvandrere og efterkommere.

Mænd Kvinder

Indvandrere Efterkommere Indvandrere Efterkommere

Vestlige lande 60 68 52 65
Tyrkiet 53 61 45 57
Pakistan 52 57 32 49
Eks-Jugoslavien 57 65 50 67
Bosnien 64 70 55 78
Libanon 35 29 17 –
Irak 34 50 23 40
Iran 48 50 44 46
Somalia 41 60 24 56
Afganistan 54 67 31 29
Vietnam 67 62 53 51
Danskere 77 77 74 74

Beskæftigelsesprocenten er antal fuldtidsbeskæftigede i procent af alle 25-49 årige.
Kilde: Statistikbanken

Tabel 11 viser klare forskelle i beskæftigelsesprocenten blandt indvandrere og efter-
kommere fra forskellige lande. I toppen ligger personer fra vestlige lande, Bosnien og
eks-Jugoslavien, som næsten har beskæftigelsesprocenter på højde med danskere.
Derefter kommer indvandrere fra Vietnam. De laveste beskæftigelsesprocenter finder
vi blandt indvandrere fra Irak, Libanon og Somalia.

Det er desuden værd at bemærke, at beskæftigelsesprocenten større blandt efterkom-
mere, end blandt indvandrere i næsten alle kategorier. Det kan tages som et udtryk
for, at anden og tredje generation af indvandrerne klarer sig beskæftigelsesmæssigt
bedre end første generation. Det er blandt andet tydeligt med personer med baggrund
i Somalia.

Tabel 11 viser samtidig, at indvandrernes beskæftigelsesprocenter ligger markant lave-
re end danskerne, både blandt mænd og kvinder.

Grunden til at der er markante forskelle mellem indvandrere fra forskellige lande kan
være, at de har opholdt sig i landet i forskellig tid. Opholdstidens længde har sand-
synligvis en vis betydning for mulighederne på arbejdsmarkedet og dermed beskæfti-
gelsen.
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Tabel 12: Beskæftigelsesprocent blandt indvandrere fra vestlige lande og øvrige lande.
Opdelt efter opholdstid i Danmark. 2007.

Opholdstid : Mænd Kvinder

i Danmark Vestlige lande Øvrige lande Vestlige lande Øvrige lande

0-1 år 43% 21% 25% 7%
1-2 år 56% 48% 41% 21%
2-3 år 50% 50% 40% 31%
3-4 år 49% 50% 41% 36%
4-5 år 55% 53% 44% 36%
5-7 år 59% 52% 49% 36%
8-10 år 65% 50% 57% 38%
Over 10 år 68% 51% 64% 45%

Alle 58% 50% 51% 39%

Beskæftigelsesprocenten er antal fuldtidsbeskæftigede i procent af alle 25-49 årige.
Kilde: Statistikbanken

Tabel 12 viser, at opholdstiden i Danmark har en betydning for indvandrernes be-
skæftigelse. Jo længere tid de har været her, des større beskæftigelsesprocent og det
gælder alle typer af indvandrere. Men opholdstiden har især betydning i de første år,
og efter 2-3 år har nogle af grupperne nået et mere stabilt leje. Det gælder især mænd-
ene fra ‘øvrige lande’, som allerede efter 1-2 år har nået ca. 50% og derefter ændrer
beskæftigelsesprocenten sig stort set ikke.

Derimod er det interessant, at kvindernes beskæftigelsesprocent bliver ved med at sti-
ge og jo længere tid der går, des mindre bliver forskellen i beskæftigelsesprocent mel-
lem mænd og kvinder. 

Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger
En væsentlig del af det rummelige arbejdsmarked handler om de arbejdsmarkedspoli-
tiske foranstaltninger, som er rettet mod ledige, der har vanskeligt ved at opnå be-
skæftigelse på ordinære vilkår. Det drejer sig bl.a. om løntilskudsjob, virksomhed-
spraktik og forskellige uddannelsesordninger. Gennem årene har der været forskellige
ordninger, ligesom nogle af ordningerne har haft forskellige navne.
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Tabel 13: Fuldtidspersoner i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. 2000-2008.

2000 2004 2006 2008

Støttet beskæftigelse:
Løntilskud 18.956 19.822 13.521 7.539
Virksomhedspraktik 16.293 9.087 6.331 7.292
Voksenlærling – 6.146 8.177 11.048
Etableringsydelse 569 – – –

Støtte i alt 35.818 35.055 28.029 25.879

Uddannelse mv.
Ordinær uddannelse 29.626 15.107 12.666 6.739
Særlige uddannelsesforløb 6.418 5.074 3.676 5.924
Korte vejledningskurser 1.040 4.743 6.221 9.665

Uddannelse i alt 37.084 24.924 22.563 22.328

Særligt aktiverende forløb 6.954 11.651 10.649 19.502

Integrationsuddannelse 1.700 2.787 1.287 2.420

I alt 81.556 74.651 62.528 70.129

Procent af arbejdsstyrken 2,9% 2,7% 2,2% 2,5%

Kilde: Statistikbanken

I 2008 var der 70.000 fuldtidspersoner (et beregnet tal) i en række forskellige arbejds-
markedspolitiske foranstaltninger. Det svarer til 2,5% af arbejdsstyrken, selv om nogle
af kategorierne ikke medregnes i arbejdsstyrken, fx uddannelsesordningerne.

I løbet af de sidste otte år har der først været tale om et mindre fald i antallet, men
det seneste år er det afløst af en stigning, som især skyldes ‘særligt aktiverende for-
løb’. 

I løbet af perioden 2000-2008 er der sket nogle ændringer i mønstret af foranstaltnin-
ger. Der er for det første sket et fald i løntilskud igennem hele perioden, ligesom det
er tilfældet med virksomhedspraktik. Til gengæld har der været en stærk stigning i
voksenlærlinge. Antallet i uddannelsesordninger har været stabilt siden 2004, men
der var et stort fald fra 2000 til 2004. Det er især de korte vejledningsforløb, der tæller
i uddannelsesdelen.
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Match kategorier
Siden 2004 har kommunerne skullet placere alle modtagere af kontanthjælp og start-
hjælp i såkaldte “match kategorier”. Det er sagsbehandlernes vurdering af de enkelte
kontanthjælpsmodtageres muligheder for at opnå ordinær beskæftigelse. Der er 5
match kategorier.

Match 1: Umiddelbar match. Den ledige har kompetencer og ressourcer, som umiddel-
bart matcher arbejdsmarkedets krav.

Match 2: Høj grad af match. Den ledige har kompetencer og ressourcer, som i høj grad
matcher arbejdsmarkedets krav. Den ledige vil kunne varetage jobfunktioner, som er
bredt eksisterende på det ordinære arbejdsmarked, men der kan i mindre omfang
væøre manglende match fx med specifikke kvalifikationer.

Match 3: Delvis match. Den ledige har kompetencer og ressourcer, som kun delvis
matcher arbejdsmarkedets krav. Den ledige vil dog kunne varetage jobfunktioner,
som i et vist omfang eksisterer på det ordinære arbejdsmarked.

Match 4: Lav grad af match. Den ledige har så væsentlige begrænsninger og ressourcer,
at den ledige ikke umiddelbart kan indgå i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmar-
ked. Arbejdsevnen er så nedsat, at det er meget begrænsede jobfunktioner den ledige
kan bestride.

Match 5: Ingen match. Den ledige har så omfattende begrænsninger i kompetencer og
ressourcer, at den ledige ikke har nogen arbejdsevne, der kan anvendes på det ordi-
nære arbejdsmarked.

Sagsbehandlerne i de enkelte kommuner har siddet og vurderet alle kontanthjælps-
modtagerne og kategoriseret dem i de nævnte matchgrupper. Det har taget lang tid,
og det er heller ikke lykkedes fuldt ud endnu. Den seneste opgørelse viser, at 15% af
kontanthjælpsmodtagerne endnu ikke er puttet i en kategori. De øvrige er placeret så-
ledes:

Tabel 14: Antal kontanthjælpsmodtagere i forskellige match kategorier. uge 24 i
2006.

Antal Procent

Straksmatch 1 – 3 2.038 3%
Match 1 5.018 6%
Match 2 8.722 10%
Match 3 15.286 18%
Match 4 38.884 46%
Match 5 13.957 17%

I alt 83.905 100%

Ikke match placeret 15.820 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Tal for kommunernes matchkategorisering

Den største kategori er matchgruppe 4 med 46% af kontanthjælpsmodtagerne. Det er
en gruppe, som har vanskeligt ved at finde job, som de kan bestride. De næststørste

90

Arbejdsmarked

Rapport09  22/10/09  14:31  Side 90



grupper er match 3 og match 5, som begge udgør 17-18% af kontanthjælpsmodtager-
ne. Match 5 har ingen beskæftigelsesmuligheder og match 3 har nogle problemer. 

Der er kun 19% af kontanthjælpsmodtagerne, som man umiddelbart kan betragte
som arbejdsmarkedsparate, der kan gå lige ud i et job – match 1 og 2 samt straks-
match-gruppen. 

Samlet set kan man konstatere, at kontanthjælpsmodtagerne ikke vurderes som ar-
bejdsmarkedsparate. Det kræver store indsatser at få denne gruppe på ca. 100.000 per-
soner gjort selvforsørgende.

I en rapport fra Beskæftigelsesministeriet om “kulegravning” af kontanthjælpsområ-
det fremgår det, at 43% af kontanthjælpsmodtagerne ikke søger arbejde, og de be-
grunder det med følgende forhold i tabel 15.

Tabel 15: Årsager til at kontanthjælps-/starthjælpsmodtagere ikke søger job.

Danskere Flygtninge Indvandrere Alle

Sygdom eller handicap 41% 55% 44% 44% 
Afventer førtidspension 12% 13% 11% 12% 
Vil/skal starte på uddannelse 12% 8% 14% 11% 
Har barselsorlov 6% 3% 13% 7% 
Er i/ skal i aktivering 8% 9% 5% 7% 
Har allerede /har tilsagn om job 3% 4% 2% 3% 
Kan alligevel ikke få arbejde 2% 3% 1% 2% 
Har ikke lyst til at arbejde 2% 1% 1% 2% 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet: Kulegravning af kontanthjælpsområdet. Oktober 2006. Data fra SFIs
kontanthjælpssurvey.

Langt den vigtigste årsag til ikke at søge et job er sygdom og handicap – det siger 44%
af kontanthjælpsmodtagerne/starthjælpsmodtagerne (som ikke søger job). På de
næste pladser kommer at de afventer førtidspension eller at de skal i gang med en ud-
dannelse. Nogle siger de er på barselsorlov og andre siger, at enten er i aktivering eller
skal i aktivering. Nogle få har allerede et job eller har fået tilsagn om det. Endelig er
der ganske få, der har svaret at de alligevel ikke regner med at kunne få et job eller at
de slet ikke har lyst til at arbejde.

Det helt klare billede af, hvorfor kontanthjælpsmodtagerne ikke søger job er, at de er
syge, venter på førtidspension eller er på barsel. Til gengæld er der kun ganske få der
siger, at de ikke har lyst til at arbejde eller har opgivet at få arbejde. Tabel 15 viser år-
sagerne for flygtninge, indvandrere og personer med dansk baggrund. Der er kun
mindre forskelle mellem disse grupper. Det mest markante er nok, at flygtningene er
mere syge/handicappede end indvandrerne og danskerne, og at flere indvandrere hol-
der barselsorlov på kontanthjælp.
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Kontanthjælp – det sociale
sikkerhedsnet

Af Finn Kenneth Hansen, CASA

Kontanthjælp – det sociale sikkerhedsnet
Man kan modtage kontanthjælp, når alle øvrige former for hjælp ved indkomst-
bortfald eller andre sociale situationer er udelukket. Der er således tale om den sidste
hjælp, der ydes i det sociale system. Den kan gives som erstatning for anden ind-
komst og som supplement ved meget lav indkomst.

Kommunerne kan desuden yde behovsbestemt hjælp til enkeltudgifter, flytning, sy-
gebehandling, medicin, tandbehandling og lignende til kontanthjælpsmodtagere og
andre, som ikke har mulighed for at betale udgifterne.

Hvis en kontanthjælpsmodtager uden rimelig grund afviser et tilbud om arbejde eller
aktivering, kan kommunen standse udbetalingen af hjælpen. Hvis en kontanthjælps-
modtager uden rimelig grund udebliver fra et aktiveringstilbud, kan kommunen ned-
sætte hjælpen med op til 20%.

Man kan modtage kontanthjælp, hvis man har boet i Danmark i sammenlagt 7 år ud
af de sidste 8 år. Hvis man ikke har det, kan man ikke modtage kontanthjælp, men
starthjælp. Starthjælpen er lavere end kontanthjælpen.

Ændringer på kontanthjælpsområdet
Kontanthjælpsområdet har været karakteriseret ved en række ændringer og justerin-
ger. De mere konkrete ændringer på kontanthjælpsområdet omfatter både ændringer
i krav og tildelingskriterier for de enkelte ydelser og udmålingskriterier for ydelser til
bestemte grupper. 

I forbindelse med starthjælpen blev det vedtaget at ændre integrationsloven således,
at flygtninge i forbindelse med introduktionsperioden, og når de overgår til kommu-
nen, skal have en introduktionsydelse, som svarer til starthjælpen. Den lavere ydelse
‘starthjælpen’ omfatter således personer, som ikke har boet i Danmark i sammenlagt
7 år (inden for de seneste 8 år), dvs. ikke kun indvandrere og flygtninge, men alle et-
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niske grupper såvel danske som udlændinge, og flygtninge, når de i deres inte-
grationsperiode overgår til kommunen.

For unge (under 25 år), som er på kontanthjælp i 6 måneder, nedsættes ydelsen til
SU-niveau efter, at den pågældende unge er begyndt i et tilbud efter lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, eller når den unge uden rimelig grund ophører i eller afviser et
tilbud.

Omkring udmåling af ydelserne er der med virkning fra 2003 indført reglen om ned-
sættelse af kontanthjælpen for ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp.
Nedsættelsen sker automatisk efter 6 sammenhængende måneder med kontanthjælp. 

Med virkning fra 1. januar 2004 blev der indført reglen om loft over kontanthjælp.
Kontanthjælpsloftet er en øvre grænse for, hvor meget den enkelte samlet kan mod-
tage i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte til boligudgifter. I praksis indebærer
loftet en reduktion af den udbetalte boligstøtte og den særlige støtte til de berørte.
Loftet træder i kraft efter 6 måneder på kontanthjælp. Der er et loft for gifte og samle-
vende, et loft for enlige forsørgere og et loft for enlige, der ikke er forsørgere.

Ud over kontanthjælpsloftet er der et loft (loftet over loftet) over, hvor meget hjæl-
pen kan nedsættes i alt for henholdsvis gifte tilsammen, samlevende, enlige forsørge-
re og enlige, der ikke er forsørgere.

Med virkning fra 1. april 2007 blev der indført 300-timers-reglen. Reglen indebærer,
at en af ægtefællerne i et ægtepar, der modtager kontanthjælp, betragtes som reelt
hjemmegående, når ægteparret har modtaget hjælp i sammenlagt to år eller mere, og
en eller begge ægtefæller ikke har haft mindst 300 timers ordinært og ustøttet arbejde
inden for de seneste 24 kalendermåneder. Det betyder, at en af ægtefællerne ikke an-
ses for at være til rådighed for arbejdsmarkedet, og at kontanthjælpen til den ene æg-
tefælle bliver stoppet.

Som en overgangsordning vil kontanthjælpen til en ægtefælle tidligst kunne falde
bort med virkning fra 1. april 2007. Dette vil kunne ske, hvis ikke der på dette tids-
punkt kan dokumenteres mindst 150 timers ordinært arbejde inden for de seneste 12
måneder.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i september 2008 skærpet reglerne. Fremover skal
begge ægtefæller i et kontanthjælpsægtepar opfylde et krav om 450 timers arbejde
(12 uger på fuld tid) inden for 24 måneder for ikke at miste den ene kontanthjælp.
300-timers-reglen ændres således til en 450-timers-regel.

Reglen skal fremover også omfatte ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært us-
tøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp. Det betyder, at ægtefællen
på kontanthjælp fremover skal opfylde 450-timers- kravet for ikke at miste kontant-
hjælpen. 

94

Kontanthjælp

Rapport09  22/10/09  14:31  Side 94



Kontanthjælpsområdet et “kludetæppe”
De mange ændringer på kontanthjælpsområdet inden for de seneste 5-6 år har bety-
det, at kontanthjælpsområdet i stedet for forenkling i dag er karakteriseret ved mange
forskellige ydelser og satser, og kriterierne for tildeling og udmåling af ydelserne er
blevet udvidet og differentieret og er ikke konsekvente.

Rådet for Socialt Udsatte taler i deres årsrapport fra 2007 om, at det sociale sikker-
hedsnet er ved at udvikle sig til et kludetæppe. Ud over alder, som længe har været et
kriterium for tildeling og udmåling af kontanthjælp, er der i de seneste år blevet
tilføjet yderligere kriterier for tildeling og udmåling af ydelser. Det gælder forhold,
som:

• Længden af opholdstid her i landet.
• Længden af hjælpeperioden (varighedskriterium).
• Omfanget af forudgående arbejde.
• Årsagen til behovet for hjælp.
• Matchning m.v. i forhold til arbejdsmarkedet. 

Hvad angår årsagen til behovet for hjælp, tænkes her på det forhold, at personer på
barsel og personer samboende med SU-modtager undtages fra reglen om nedsat hjælp
efter 6 måneder og den seneste ændring, hvad angår kontanthjælpen til unge sindsli-
dende under 25 år. Der har Folketinget vedtaget, at unge med meget specifikke og
præcise psykiatriske diagnoser tildeles et tillæg, så den samlede kontanthjælp kom-
mer til at svare til kontanthjælpen for personer over 25 år.

I det følgende vil vi se på udviklingen på kontanthjælpsområdet. Hvor mange og
hvem er på kontanthjælp? Og hvor længe opholder personerne sig i kontanthjælps-
systemet? Et særligt fokus vil være på de langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Antal modtagere af økonomisk hjælp til forsørgelse
For 2007 er der sket ændringer i Danmarks Statistiks opgørelser af ‘Hjælp efter lov om
aktiv socialpolitik’, idet hjælp til forsørgelse ud over kontanthjælp i henhold til lov
om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsespolitik også omfatter intro-
duktionsydelsen og ledighedsydelsen. Derudover er datagrundlaget ændret på grund
af en ændret familietypeinddeling. I modsætning til tidligere anvender Danmarks
Statistik nu en ny familieafgrænsning. Hjemmeboende børn under 25 år indgår nu i
familien, hvor aldersafgrænsningen tidligere var 18 år. 

Det er således ikke muligt at sammenligne 2007 tallene med tidligere år. I figur 1 er
der dog opgjort nye tal for 2006, som er sammenlignelige med 2007.
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Figur 1: Antal modtagere af hjælp til forsørgelse 2001-2008.

Kilde: Statistiske Efterretninger, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen.

Hjælp til forsørgelse omfatter personer, som ikke kan forsørge sig selv, fordi de er
ramt af en social begivenhed som fx arbejdsløshed eller sygdom. Efter den tidligere
opgørelse lå niveauet i en årrække omkring 250.000 personer. I 2005 faldt antallet til
233.000 personer og faldt yderligere frem til 2006 til 217.000 personer, som modtog
hjælp til forsørgelse.

Efter den nye opgørelse ligger antallet med økonomisk hjælp til forsørgelse på
235.600 personer – altså inklusive introduktionsydelse og ledighedsydelse. Dette an-
tal er faldet frem til 2007 med 35.000 personer således, at antallet af modtagere af for-
sørgelsesydelser i 2007 er opgjort til 200.400 personer. I 2008 er der sket et lille fald,
således var antallet af modtagere 198.700.

Den største del er modtagere af kontanthjælp – 71%. Blandt kontanthjælpsmodtager-
ne var der 5.431, der modtog hjælp i form af den lavere starthjælp. Modsat starthjæl-
pen er der sket et fald i antal modtagere af introduktionsydelsen. I 2008 er der 3.070
personer, som modtager introduktionsydelse mod 3.315 personer i 2007.

I det følgende ses på de traditionelle kategorier af hjælp til forsørgelse, som omfatter
kontanthjælp (hjælp til underhold), revalidering (fx uddannelse) og aktivering af
kontanthjælpsmodtagere. 

Kontanthjælp (hjælp til underhold) ydes til personer, der på grund af ændringer i de-
res forhold ikke kan skaffe det nødvendige til at dække eget og eventuelt familiens
underhold. Fra 2006 til 2008 er der tale om et fald. Tallet er for første gang i mange år
under 150.000 personer og er konkret i 2008 på 141.900 personer, som modtager
kontanthjælp. Blandt kontanthjælpsmodtagerne var der 5.431, som modtog hjælpen
i form af den lave starthjælp.
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Tabel 1: Antal personer, der modtager kontanthjælp, revalidering og aktivering 2006-
2008

2006 2007 2008

Kontanthjælp 161.900 141.500 141.900
Heraf: starthjælp 4.788 5.431
Revalidering 47.600 27.900 25.200
Aktiverede kont. 93.000 84.000 92.300

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen: 2009:8

Revalidering, der omfatter hjælp til uddannelse, erhvervsmæssig genoptræning eller
omskoling, kan ydes, når det skønnes at være forudsætningen for, at en person og
dennes eventuelle familie fremover vil kunne klare sig. Den kommunale aktivering
indebærer en pligt fra kommunen og en ret for modtageren af kontanthjælp til at få
et aktiveringstilbud. 

Antallet af personer i revalidering og kommunal aktivering er faldet kraftigt de sene-
ste år. Antallet i revalidering er faldet yderlige i 2008 til 25.200 personer. Derimod er
antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere steget til samme niveau som i 2006.

Stigning i antal kontanthjælpsmodtagere med den
økonomiske krise
Siden den økonomiske krise satte ind i efteråret 2008 er antallet af kontanthjælps-
modtagere steget. I det halve år fra januar til juni 2009 er antallet af modtagere steget
med 5% , hvilket svarer til 7.000 personer. (Nyt fra Danmarks Statistik). Der var i juni
måned i alt 145.000 personer, som modtog økonomisk hjælp til forsørgelse mod
137.600 i januar. 

Der er først og fremmest tale om en stigning i aktiverede kontanthjælpsmodtagere,
hvor 19% flere er kommet i aktivering fra januar til juni. Denne udvikling skal ses på
baggrund af dels den stigende arbejdsløshed og dels, at kommunerne modtager en
højere statsrefusion, hvis en kontanthjælpsmodtager kommer i aktivering.. 

Fald i antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere
Langvarige modtagere af kontanthjælp er her defineret som personer, der har mod-
taget hjælp til forsørgelse (både kontanthjælp, revalidering og aktivering) i 10-12
måneder inden for det enkelte år. 

Ifølge tidligere opgørelse af antallet af hjælp til forsørgelse var der 112.400 personer i
2004, som modtog langvarig hjælp. Dette antal har siden været faldende. I 2006 for
første gang under 100.000 personer, idet der var 95.100 personer, som modtog kon-
tanthjælp i 10-12 måneder. 

Ifølge den nye opgørelse inklusive introduktionsydelse og ledighedsydelse er der
100.300 personer i 2007, som modtager hjælp til forsørgelse.
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Tabel 2: Antal personer med hjælp til forsørgelse mv. i 10-12 måneder inden for det
enkelte kalenderår, 2003-2007

2004 2005 2006 2007* 2008*

Hjælp til forsørgelse 112.400 107.100 95.100 100.300 92.700
Kontanthjælp 58.200 57.000 46.400 43.200 36.500
Revalidering 13.200 12.100 11.500 11.900 10.500
Aktivering 13.000 12.000 11.700 14.900 16.000

* ny opgørelsesmetode
Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen.

Hvis vi ser på de enkelte ydelser, kan vi se, at der et fortsat fald i langvarige modtage-
re af kontanthjælp fra 2007 til 2008. 

Hvordan går det langvarige kontanthjælpsmodtagere?
Som det er fremgået, er der i de seneste år sket et fald i antallet af langvarige kontant-
hjælpsmodtagere. Spørgsmålet er, hvad der er sket med de langvarige kontanthjælps-
modtagere? Skyldes faldet den gunstige beskæftigelsessituation, eller er der tale om en
større overgang til førtidspension. 

Vi har set på forløbet for langvarige kontanthjælpsmodtagere i 2003, 2004 2005 og
2006 og set på deres forsørgelsessituation de efterfølgende år. For de langvarige kon-
tanthjælpsmodtagere i 2003 ser vi på situationen år for år dvs. i uge 24, 2004, 2005,
2006, 2007 og 2008 (uge 21). Hvordan ser status ud på de enkelte tidspunkter? Hvor
mange er kommet fri af kontanthjælp, og hvor mange har trukket sig, eller er blevet
tvunget væk fra arbejdsmarkedet i form af efterløn, folkepension eller førtidspension?
Hvor mange er eller har været i forskellige arbejdsmarkedsrettede ordninger?

I udgangsåret 2003 er der 87.816 personer, som inden for det seneste år har modtaget
kontanthjælp i mindst 10 ud af 12 måneder – og dermed bliver defineret som langva-
rige kontanthjælpsmodtagere. Hvert år er der nogle, der er døde eller udvandret, og
de er fratrukket de enkelte år – derfor er der tale om forskellige antal i de enkelte år. 

Ser vi på forløbet af de langvarige kontanthjælpsmodtagere, ser vi, at der over årene
er tale om en stigende andel, som kommer i beskæftigelse eller fri af offentlige ydel-
ser. Fra at 11% er kommet fri af offentlige ydelser et år efter, er der 30%, som er kom-
met fri af ydelserne i 2008. Der er tale om en jævn stigning på 4-5 procentpoint hvert
år.

De er alle i udgangssituationen på kontanthjælp, dog er en stor del allerede et år efter
involveret i forskellige arbejdsmarkedsrettede ordninger eller i former for aktivering.
Et år efter, at de er registreret langvarige kontanthjælpsmodtagere – altså 2004 – er
47% på kontanthjælp (inkl. introduktionsydelse og starthjælp), og 31% er i forskelli-
ge arbejdsmarkedspolitiske ordninger (korte vejledningsforløb, løntilskud, revalide-
ring, særligt tilrettelagte projekter eller virksomhedspraktik).
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Tabel 3: Langvarige kontanthjælpsmodtagere i 2003. Belysning af deres
forsørgelsessituation i årene 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008

2004 2005 2006 2007 2008

Beskæftigelse 11 16 21 26 30
Kontanthjælp 47 42 33 24 21
Arbejdsmarkedsrett.ord. 31 26 25 26 21
Dagpenge 1 2 3 4 4
Uddannelse 6 6 5 5 5
Tilbagetrækning 4 8 13 16 20

100 100 100 100 100

I alt 86.677 85.876 85.045 84.167 83.445

Kilde: DREAM-data

Der er en relativ stor andel, som gennem hele perioden er i arbejdsmarkedsrettede
ordninger 31% i 2004 og 25/26% i 2005-2007 – mens den i 2008 er faldet til 21%.

Derimod er faldet i andelen, som bare modtager kontanthjælp, faldende hele vejen
igennem, og falder fra 47% i 2004 til 21% i 2008.

Der er tale om en pæn jævn stigning i andelen, som går over på førtidspension – der
er tale om en stigning fra 4% i 2004 til 20% i 2008. 

Man kan sige, at analysen viser, at for halvdelen af de langvarige kontanthjælpsmod-
tagere sker der en afklaring i løbet af 5-6 år. I 2008 altså 5 år efter, at de er defineret
som langvarige kontanthjælpsmodtagere, er 30% blevet fri af offentlige ydelser, mens
20% er kommet på førtidspension. 

For den anden halvdel gælder det, at de til stadighed cykler rundt mellem passiv for-
sørgelse og forskellige arbejdsmarkedsordninger. Meget få kommer i uddannelse, og
nogle få modtager dagpenge – primært sygedagpenge. Den store del skifter mellem
passiv kontanthjælp og forskellige arbejdsmarkedsordninger såsom korte vejlednings-
forløb, virksomhedspraktik, særligt tilrettelagte projekter m.v. 

Sammensætningen af kontanthjælpsmodtagerne
Ser vi på sammensætningen af kontanthjælpsmodtagerne i forhold til familietype –
tabel 4 –, er der stort set tale om en uændret sammensætning. Opgørelsen er baseret
på den nye familieinddeling og derfor alene opgjort for 2007 og 2008.

Antallet af børnefamilier er faldet. Der er færre par med børn i 2008, ligesom antallet
af enlige med børn er konstant, med en stigning i antallet af enlige mænd og fald i
antallet af enlige kvinder med børn.

Den største gruppe er enlige uden børn, hvor antallet har været stigende fra 71.400
personer til 75.100 personer.
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Tabel 4: Modtagere af kontanthjælp, fordelt efter familietype. 2000-2007

2007 2008

Enlige uden børn 71.442 75.113
Enlige kvinder med børn 32.702 31.792
Enlige mænd med børn 8.124 8.684
Par uden børn 4.501 4.346
Par med børn 23.144 20.457

I alt 139.913 140.392

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen plus specialkørsel på 2007

Alderssammensætningen er ændret
Kontanthjælpsmodtagerne er generelt blevet ældre. Hvor knap 30% af personerne
tidligere var 40 år og derover, er andelen for denne aldersgruppe steget til 43% blandt
mændene og 41% blandt kvinderne. Specielt er der sket en stigning i andelen af 40-
49 årige og 50-59 årige. Hvor 40% af personer med kontanthjælp til forsørgelse tidli-
gere var under 30 år, er det 34% af mændene og 32% af kvinderne i 2008. Inden for
de to seneste år er andelen af de unge under 30 år imidlertid steget.

Tabel 5: Hjælp til forsørgelse fordelt på aldersgrupper og køn, 2001 og 2008

2001 2008

Mænd Kvinder Mænd Kvinder

-24 år 23 24 22 19
25-29 år 15 18 12 13
30-39 år 29 30 24 27
40-49 år 21 19 24 24
50-59 år 10 8 15 14
60 år og derover 2 1 4 3

I alt 100 100 101 100

Antal (tusinde) 118 129 91 108

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen
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Førtidspension

Af Finn Kenneth Hansen, CASA

Førtidspensionsreformen af 2003
Billedet af førtidspensionsområdet er stadig påvirket af den nye førtidspensionsre-
form, som trådte i kraft den 1. januar 2003. 

Hovedelementerne i de nye regler er, at der er indført et nyt tilkendelseskriterium ba-
seret på ansøgerens arbejdsevne. Ved arbejdsevne forstås evnen til at kunne opfylde
de krav, der aktuelt stilles på arbejdsmarkedet for at kunne udføre forskellige konkrete
specificerede arbejdsopgaver med henblik på at opnå indtægt til hel eller delvis selv-
forsørgelse. Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen ikke muliggør en sådan
selvforsørgelse. Førtidspension kan derfor ikke tilkendes, hvis det fx er muligt at vare-
tage et job.

Der er en førtidspensionsydelse, som dækker de almindelige forsørgelsesudgifter. Før-
tidspensionen ydes med et samlet beløb, som er fuldt og almindeligt skattepligtigt, og
niveauet for førtidspension for enlige svarer til niveauet for dagpenge.

Den nye reform gælder for personer i alderen 18-64 år, der ansøger om førtidspension
efter den 1. januar 2003. For personer, der inden dette tidspunkt har ansøgt om eller
er blevet tildelt førtidspension, gælder de hidtidige regler.

Med vedtagelsen af reformen i 2003 blev forligspartierne enige om, at regeringen in-
den udgangen af 2007 skulle fremkomme med en redegørelse angående reformen og
dens virkninger, og i hvilket omfang den lever op til målsætningerne med reformen.
Redegørelsen kom i maj 2007, og efterfølgende har forligspartierne diskuteret eventu-
elle justeringer af reformen.

Førtidspensionsområdet har imidlertid ud over reformen været påvirket af en ændret
finansiering, hvor kommunerne i langt højere grad end tidligere selv skal finansierer
førtidspensionen, dvs. at refusionen fra staten er klart mindre i dag end tidligere. Der-
udover har området været påvirket af kommunalreformen.  
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Førtidspensionsområdet
Det samlede billede af førtidspensionsområdet er karakteriseret ved personer, som
modtager de hidtidige fire forskellige former for førtidspension, samt personer, som
har modtaget førtidspension efter den nye førtidspensionslov. Højeste og mellemste
førtidspension blev tildelt udelukkende på baggrund af helbredsmæssige årsager,
mens den almindelige og den forhøjede almindelige førtidspension i de fleste tilfælde
blev givet af helbredsmæssige og sociale årsager. Selv om den nye førtidspension ale-
ne tildeles op til 64 år, indgår der i det samlede antal af førtidspensionister personer
op til 66 år på grund af de tidligere ordninger. Alene den aldersmæssige ændring
påvirker udviklingen på førtidspensionsområdet.

Tabel 1: Oversigt over modtagere af førtidspension 2007-2008 

2009 2008 2007
Mænd Kvinder I alt I alt I alt

Højeste 28.155 26.149 54.304 56.957 56.991
Mellemste 31.044 41.205 72.249 80.168 84.309
Forhøjet almindelig 12.485 19.141 31.626 35.886 38.558
Almindelig 2 5 7 16 153
Ny førtidspension 38.402 44.711 83.113 67.622 52.923

I alt 110.088 131.211 241.299 240.649 232.934

Kilde: Statistiske efterretninger. Sociale pensioner

Udviklingen i antallet af førtidspensionister 2000-2009
Ser vi på udviklingen i antallet af førtidspensionister, har der været tale om et klart
fald i antallet. Et fald, som var stærkt påvirket af, at det blev dyrere for kommunerne
at have førtidspensionister, idet statsrefusionen til kommunerne blev mindre, men
som også har været påvirket af målsætningerne om at nedbringe antallet af førtids-
pensionister. De seneste år bl.a. med indførelsen af fleksjob.

Der har været tale om et beskedent fald før reformen. Efter reformen har der været ta-
le om et yderligere stærkt fald, som hænger sammen med faldet i de 64-66 årige.

Tabel 2: Udviklingen i antallet af førtidspensionister 2001-2008. 
(Opgjort pr. 1. januar i det enkelte år) 16-66 årige

Mænd Kvinder I alt

2001 113.074 148.985 262.059
2002 113.076 146.500 259.576
2003 114.705 145.750 260.456
2004 115.607 144.272 259.879
2005 114.761 140.848 255.609
2006 111.789 134.096 245.885
2007 106.310 126.624 232.934
2008 110.129 131.268 241.397
2009 110.088 131.211 241.299

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale pensioner.
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Som det fremgår, er faldet i førtidspensionister udtryk for en forskellig udvikling, når
vi ser på udviklingen for mænd og kvinder. Antallet af mænd på førtidspension har
været stigende igennem perioden, men der er tale om et fald i antallet af mænd fra
2004 til 2007. Det samme har været tilfældet for kvinderne, hvor antallet faldt siden
2001. Faldet siden førtidspensionsreformen skyldes den nye aldersgrænse på 64 år og
den dermed faldende andel af 60-66 årige. Men faldet fra 2006 til 2007 har været ek-
straordinært stort pga. kommunalreformen. Både antallet af mænd og kvinder er ste-
get fra 2007 til 2009.  

Andel af personer på førtidspension 
Sættes antallet af førtidspensionister i relation til størrelsen af forskellige aldersgrup-
per, viser det sig, at andelen af førtidspensionister har ligget meget konstant. Andelen
af personer på førtidspension har således konstant ligget på 7-8% (i procent af befolk-
ningen, 18-66 år). I 2008 og 2009 ligger andelen under 7% - mere præcist er andelen
på 6,8% i 2009.

I forhold til de 18-64 årige er andelen på 7.1% i 2009. I 2007 var andelen af de 18-64
årige på 6.9%, så der er tale om en stigning i andelen af førtidspensionister i forhold
til befolkningen i 18-64 år. 

Tabel 3: Procentdel af aldersgrupper, der modtager førtidspension. 1990-2009

1990 1995 2000 2004 2008 2009

18-29 år 0,8 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3
30-39 år 2,7 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1
40-49 år 6,3 6,7 7,0 6,8 6,6 6,7
50-59 år 14,4 13,9 12,9 12,7 12,8 12,8
60-66 år 29,9 29,4 24,4 19,7 12,8 12,2
18-66 år 7,5 7,9 7,6 7,5 6,9 6,8
18-64 år 7.1 7.1

Kilde: Statistiske Efterretninger

Som det er nævnt, skyldes faldet i andelen udelukkende det kraftige fald i andelen af
60-66 årige – mere præcist de 64-66 årige. Langtidstendensen er meget markant, idet
andelen af de 60-66 årige er faldet fra næsten 30% i 2000 til i 12,2% i 2009. Der har
været tendens til en stigende andel af de yngre aldersgrupper. Andelen af de unge un-
der 29 år er steget fra 0,8% til 1,3%, mens de 30-39 årige er steget fra 2,7% til 3,1%.

Stigning i antallet af 15-64 årige på førtidspension
For at få et indtryk af førtidspensionsreformen omfatter tabel 4 alene udviklingen for
de 15-64 årige. Det fremgår her, at der har været tale om et fald frem mod reformen i
2003. Herefter har antallet af førtidspensionister været stigende med ca. 3.000 perso-
ner frem til 2006. Fra 2006 til 2007 har der været tale om et kraftigt fald, som hænger
sammen med kommunalreformen. Fra 2007 til 2009 har der været tale om en endnu
større stigning, som betyder, at antallet af 15-64 årige er på over 240.000 personer.
Der er altså tale om en stor stigning siden 2003. 
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Tabel 4: Modtagere af førtidspension 15-64 år. 2000-2009

Mænd Kvinder Alle

2000 105.408 135.147 240.555
2001 104.578 132.462 237.040
2002 104.630 130.600 235.230
2003 106.278 130.292 236.570
2004 107.180 129.681 236.861
2005 108.250 129.820 238.070
2006 109.479 130.204 239.683
2007 106.040 126.269 232.309
2008 109.559 130.326 239.885
2009* 110.088 131.211 241.299

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
∑fra Sociale forhold, sundhed og retsvæsen, Statistiske Efterretninger

Stigning i nytilkendelser af førtidspension 
Antallet af nytilkendelser af førtidspension ligger i dag langt under det antal ny-
tilkendelser, som blev givet i begyndelsen af 90’erne, hvor det lå på 28.000-29.000.
Efter 1992 har der været tale om et fald i nytilkendelser, og i 1999 blev der tilkendt
det laveste antal på ca. 13.000 nye førtidspensionister.

Antallet af tilkendelser har ligget højere i de første år af 2000’erne på trods af den
mindre statsrefusion til førtidspension og indførelse af fleksjob samt af den nye før-
tidspensionslov. Stigningen i nytilkendelserne i 2002 skyldes en udskydelse af førtids-
pensioner i de foregående år, og at kommuner fremrykkede behandlingen af en række
sager, således at de er blevet afsluttet, inden den nye førtidspension trådte i kraft. 

Tabel 5: Antallet af kommunale nytilkendelser af førtidspension. Særskilt for køn.
2000-2009

Mænd Kvinder Alle

2001 6.985 7.998 14.963
2002 8.366 9.012 17.378
2003 7.005 7.342 14.347
2004 7.555 8.164 15.719
2005 6.959 7.616 14.575
2006 6.746 7.543 14.289
2007 5.640 6.491 12.131
2007, 1.halvår 2.278 2.613 4.891
2007, 2.halvår 3.318 3.804 7.122
2008, 1.halvår 3.835 4.574 8.409
2008, 2.halvår 3.816 4.391 8.207
2009, 1 halvår 3.641 4.398 8.039

Kilde: Ankestyrelsens Statistikservice

Det forklarer faldet fra 2002, hvor antallet af nytilkendelser i de efterfølgende år lå på
omkring 14-15.000 personer. 

I 2007 faldt antallet af nytilkendelser med næsten 2.000, hvilket formentlig skyldes
den nye kommunalreform. Det kan man få et vist indtryk af ved at se på nytilkendel-
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ser halvårligt. Det fremgår af specielt 1. halvår 2007, hvor nytilkendelserne lå meget
lavt. Derimod lå antallet i 2 halvår over niveauet for 2006 i 2. halvår.

Det høje niveau er fortsat ind i 2008, hvor det fremgår, at niveauet for 1. og 2. halvår
ligger langt højere end 1. og 2. halvår 2007 og det samlede antal nytilkendelser på 16.
616 ligger langt over niveauet for 2006 på 14. 289 nytilkendelser. Tendensen er fort-
sat i 2009 med et relativt højt niveau, som kun er lidt lavere sammenlignet med an-
tallet for 1.havlvår 2008 

Figur 1: Nytilkendelser af førtidspension 2007-2009 

© Ankestyrelsen

Man må således forvente, at antallet af nytilkendelser i 2009 vil svare til niveauet for
2008 og dermed fortsat ligge på et højt niveau, og over niveauet for tilkendelserne i
perioden 2003 til 2006.

Psykiske lidelser – hyppigste årsag
Psykiske lidelser er langt den hyppigste forekommende hoveddiagnose blandt
ansøgerne til førtidspension og der er endvidere sket en yderligere stigning i andelen
af ansøgere med denne diagnose siden 2000. Hvor andelen i 2000 lå på 38% er denne
steget til 48% i 2008. Tendensen er fortsat i 2009, hvor andelen af nytilkendelser med
hoveddiagnosen psykiske lidelser lå på 53%. Bevægeapparatsygdomme er den næsts-
tørste hoveddiagnose.
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Tabel 6: Kommunale nytilkendelser af førtidspension fordelt efter hoveddiagnose.
2004-2008

1.kvt 2.kvt
2004 2006 2007 2008 2009 2009

Psykiske lidelser 38 44 47 48 49 53
Lidelser i bevægeapparat 22 22 21 21 20 18
Andre lidelser 40 34 32 31 31 30

I alt 100 100 100 100 100 100

Kilde: Ankestyrelsens Statistikservice

Også absolut er der tale om, at antallet af nytilkendelser med hoveddiagnosen psyki-
ske lidelser er steget. 

Figur 2: Antallet af nytilkendelser med hoveddiagnosen psykiske lidelser 2007-2009  

© Ankestyrelsen
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