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Social Årsrapport

Der er behov for en Socialpolitik
Social Årsrapport har i de seneste år kredset om emnet dansk socialpolitik og stillet 
spørgsmålet: Hvor bevæger socialpolitikken sig hen? 

Baggrunden har været det skred, der politisk er sket i holdningen til sociale proble-
mer. Fra at dansk socialpolitik har fokuseret på årsagerne til sociale problemers opstå-
en og håndtering, har der i de seneste ti år været fokus på den enkeltes ansvar for 
problemernes opståen og løsning. Dertil kommer, at store dele af tænkningen om-
kring sociale problemer og socialpolitikken er blevet til arbejdsmarkedspolitik og ble-
vet kommunernes og/eller bor gernes eget ansvar. 

Konsekvenserne har været en undertrykkelse af de sociale problemer, som rammer 
grupper af befolkningen i form af arbejdsløshed, sygdom, skilsmisser, problemer med 
børn – og som typisk rammer hårdere i de dårligst stillede familier. For et mindretal 
viser konsekvenserne af længerevarende og sammensatte sociale problemer sig i form 
af fattigdom, dårligere helbred, misbrug og psykisk sårbarhed.

Social Årsrapport 2011 peger derfor på behovet for en socialpolitik. En socialpolitik 
som kan afhjælpe og forebygge de sociale problemer, som personer og familier bliver 
ramt af eller udsættes for i dagens Danmark. Sociale problemer som i perioder kan 
være en barriere for et almindeligt hverdagsliv.

Social Årsrapport har bedt en række praktikere, socialfaglige repræsentanter fra de 
faglige organisationer, forskere, og aktører på det sociale område give deres bidrag til 
formulering af elementer til en ny socialpolitik.

Socialpolitik kan defineres som politikker, der tematiserer, hvorledes myndigheder og 
offentlige institutioner kan handle for at afhjælpe, løse eller forebygge sociale proble-
mer. Sociale problemer kan være mange og skifter ofte karakter og vægt, men kan 
sammenfattes i fire typer: forsørgelsesproblemer, omsorgsproblemer, problemer med 
afvigende adfærd og sociale integrationsproblemer. De mange bidrag til årets tema 
omhandler med forskellige vinkler og perspektiver disse hovedtyper af sociale proble-
mer.

Casa års 11.indd   3 10/10/11   16.44



4

Social Årsrapport udgives i et samarbejde mellem CASA og Socialpolitisk Forening og 
temaet for Social Årsrapport er samtidig temaet for en Høringskonference ‘Den gode 
Socialpolitik’, som afholdes af Socialpolitisk Forening. Høringen lægger op til at se på 
mulighederne for inkluderende indsatser og vil komme med anbefalinger til en ny 
tidssvarende og styrket socialpolitik. 

Det er ideen at samspillet mellem Social Årsrapport og Høringskonferencen vil være 
inspiration for at sætte en ny socialpolitisk dagsorden, og en ny socialpolitik. Redakti-
onen har bedt formanden for Socialpolitisk Forening Knud Vilby skrive, hvad vi nor-
malt kalder den redaktionelle note, og som i årets rapport sammenfatter de forskellige 
bidrag omkring temaet: en ny socialpolitik

Social Årsrapport
Social Årsrapport udgives med økonomiske tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening, 
So ci al pæ da gogernes Landsforbund og BUPL. 

“Social Årsrapport 2011 er udgivet med støtte fra Europanævnet. Nævnet for Fremme 
af Debat og Oplysning om Europa”

Redaktionsgruppen, som har det faglige ansvar for Social Årsrapport, består af:
Finn Kenneth Hansen, cand.polit., forskningsleder i CASA.
Henning J. Nielsen, cand. psyk.
Peter Abrahamson, professor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 
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. 

Redaktionen er afsluttet 1. oktober 2011.

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

Oktober 2011
Redaktionsgruppen
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En ny socialpolitik

Fagligheden skal tilbage,  
og kursen skal ændres
Borgeren skulle i centrum, men kom det ikke. Den nødvendige socialpolitik 
handler om bevillinger, men også om en anden måde at tænke på.  
Om kreativitet og faglighed. Og den vil stille krav hele vejen rundt, også til 
kommuner og fagforeninger.

Af Knud Vilby, formand for Socialpolitisk Forening

Der er brug for at få dansk socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik tilbage på sporet. 
Der er behov for, at socialpolitikken igen kommer til at sætte politiske dagsordener 
om respekt for mennesker i al deres forskellighed. Der er brug for tidlige og sammen-
hængende indsatser i forhold til børn og unge og for, at social- og sundhedspolitik-
ken hænger bedre sammen. Paradoksalt nok er det i 2011 også nødvendigt at under-
strege, at der er brug for en mere menneskelig behandling af mennesker, der er syge, 
herunder de psykisk syge.

Socialforskere og socialpraktikere er enige om, at meget er kørt skævt over de sidste 
mange år. Kritikerne beskæftiger sig med de fattigdomsskabende ydelser, med den re-
elle genindførelse af sondringen mellem værdigt og uværdigt trængende og med den 
firkantede sanktionspolitik. Men det handler også om stive systemer, der ikke taler 
sammen, og om mere og mere komplicerede regelsæt, som bremser fleksibilitet og en 
kreativ helhedstænkning baseret på medarbejdernes faglighed.

Derfor er kravene ikke blot småjusteringer. Der er brug for en ny og styrket socialpoli-
tik og for at gentænke en række af de regler og praksisser, der har udviklet sig over de 
seneste 10 år. Overordnet er det nødvendigt at basere politikken på et menneskesyn 
og en politik, der er langt mere inkluderende og respekterende.

Social Årsrapport 2011 indkredser, hvad der er gået galt, og giver samlede bud på, 
hvilke muligheder vi har, nu hvor vi står med et nyt politisk flertal og en ny regering. 
Problemerne gennemgås område for område. Der er ingen enkle løsninger, men man-
ge af forfatterne peger på sammenlignelige problemer og på oplagte muligheder for 
forbedringer.
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Redaktionelt forord

En gang var kravet, at borgeren skulle i centrum. Det kom hun ikke. Derfor må kravet 
stilles igen. Borgeren må i centrum for en socialpolitik, der bygger på forebyggelse, 
sammenhæng og respekt, og som også giver mennesker værdighed og muligheder, 
selvom de ikke lever op til det ”normale” arbejdsmarkeds krav. En ny politik skal også 
give socialpolitikkens medarbejdere bedre mulighed for at bruge deres faglighed.

Det bliver ikke let, og det vil stille krav hele vejen rundt. Til en ny regering og folke-
tingsflertallet, men også til kommunerne og til fagforeningerne. Der er brug for at 
tænke nyt og derfor også for en række opgør. 

Tillid eller kontrol
Diskussionen handler ofte om penge, nedskæringer og utilstrækkelige bevillinger. Og 
bevillingsslagsmålet er nok uundgåeligt. Men diskussionen skal også gribe fat i, at sty-
ringen af penge og medarbejdere har ændret tænkningen og svækket fagligheden. Ci-
tatet om, at ”tillid er godt, men kontrol bedre”, tilskrives normalt Sovjetunionens 
skaber og første leder Vladimir Iljitsj Uljanov Lenin, men det har fået ny aktualitet i 
den socialpolitiske praksis.

Hærskarer af bureaukrater, politikere og managementpraktikere har taget Lenins ord 
til sig og søgt at praktisere dem i stadig mere indviklede systemer. Nogle gange er de 
blevet så indviklede, at deres opfindere og udviklere selv skræmmes af dem. Så er der 
gennemført regelsaneringer, og man har fjernet et par regler her og der, men den sto-
re reguleringsmølle har man ikke ændret ved, og den er hele tiden i gang med at pro-
ducere nye regler og nye kontrolsystemer. Mens befolkningstallet har været nogen-
lunde konstant, er der blevet flere bekendtgørelser og paragraffer. Der er blevet mind-
re tid til kød og blod.

Det er ikke længere Jens Vejmand, der ”sidder der bag skærmen”, det er tusinder af 
offentlige og private ansatte, der i alt for ringe grad har tid og mulighed for at flytte 
sig fra pc-skærmene og ud i det, der stadig er den virkelige virkelighed med rigtige 
mennesker. 

En stor del af disse rigtige mennesker har det temmelig dårligt. De føler sig ofte både 
jagtet og kørt over af det store system. Nogle gange er de selv i et eller andet omfang 
selv medskyldige i, at de er havnet i en dårlig situation. Alt for ofte bliver deres situa-
tion imidlertid blot endnu mere fastlåst eller værre af kontrol- og mistillidssystemet.

For 12 kroner incitament
Udviklingen har både været præget af ideologi og managementtænkning. VKO-rege-
ringen har dyrket ideen om, at kontrol og sanktioner virker bedre over for arbejdsløse 
og socialt udsatte end tillid og motivation. Men i en evidensdyrkende tid er der ikke 
evidens for, at det virker. Som Niels Rasmussen skriver i sin artikel, kan man påvise, at 
reducerede ydelser og incitamentspolitik i en vis udstrækning virker over for unge ra-
ske etnisk-danske mænd, men for stort set alle andre grupper er der alle mulige andre 
sociale, psykiske og fysiske årsager til ledighed og social udsathed. 

Politisk har det for 99 % vedkommende handlet om at få flest muligt i beskæftigelse. 
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En ny socialpolitik

Beskæftigelsespolitikken og de økonomiske instrumenter og kontrolredskaber, man 
har ment kunne styrke beskæftigelse, er sat i højsædet, mens socialpolitikken næsten 
er blevet afmonteret. Det har under højkonjunkturen hjulpet nogle mennesker, men 
marginaliseret andre, og nu hvor krisen ikke blot banker på, men for længst har luk-
ket sig ind, oplever vi, at systemet også virker ødelæggende og demotiverende på 
mennesker, der kun har det problem, at der ikke er noget arbejde at finde.

Det er en del af fortællingen om de sidste 10 års udvikling, at regeringen har talt om 
incitamenter, hvor kritikerne har talt om fattigdomsydelser og meningsløs rituel akti-
vering. Men det er vigtigt at føje til den fortælling, at de samme regerings politikere 
har ment, at incitamentet til merarbejde i højindkomstgruppen skal komme fra 
skattestop og en markant nedsættelse af marginalskatten. Det skal nemlig kunne be-
tale sig at arbejde mere. Incitamentet er anderledes i bunden. Niels Rasmussen beskri-
ver, hvordan kontanthjælpsmodtagere, der vælger deltidsarbejde som en trædesten 
på vejen tilbage til arbejdsmarkedet, kun får 12 kroner i timen på grund af modreg-
ning i kontanthjælpen. Der gælder forskellig logik i toppen og bunden af systemet.

Hvad med bevillingerne?
Flere af årsrapportens forfattere er inde på, at der ikke bare kan bevilges flere penge, 
hverken statsligt eller kommunalt. Henning Hansens artikel om de sociale udgifter i et 
europæisk perspektiv viser, at Danmark ikke ligger meget anderledes end andre nor-
deuropæiske EU-lande med hensyn til social- og sundhedsudgifternes andel af den 
samlede økonomi. Men krisen peger ikke i retning af, at andelen skal øges.

Social Årsrapport peger derfor heller ikke kun på merbevillinger. Niels Rasmussens 9 
punktliste over forslag, der bør gennemføres, indeholder både et forslag om, at man 
forhøjer den alder, der gør det muligt at hæve private pensioner på gunstige skatte-
mæssige vilkår, og et andet (allerede meget omdiskuteret) om at gøre dagpengeperio-
den konjunkturafhængig.

Henrik Egelund Nielsen understreger, at det store ”befriende projekt”, han beskriver for 
den kommunale administration, ikke skal føre til samlede merudgifter. Blandt andet 
derfor er det ikke nok skridt for skridt at rulle bureaukratiet og kontroltyranniet tilba-
ge. Dels bliver det tungt, men derudover er der brug for en hel anden tænkning, som 
øger kreativitet og fleksibilitet og styrker forebyggelse og tidlige indsatser for borger-
ne, frem for tomme arbejdskrævende ritualer i usamarbejdende kommunale silosyste-
mer.

Den tidligere regering har sit store ansvar for den nuværende dårlige situation, men 
Henrik Egelund fremhæver, at kommunerne selv har været alt for gode til at opbygge 
specialiserede siloer, som fjerner sagsbehandlere fra borgere og nedvurderer faglighed. 
Og han skriver, at opprioriteringen af kreativitet og kvalitet må føre til nedbrydning 
af stive sektorgrænser. Derfor stiller det også krav til fagforeningerne.

Bøtten skal vendes
Folketingets nye flertal har på forhånd givet nogle løfter. Vi ved, at de såkaldte fattig-
domsydelser, starthjælp, kontanthjælpsloft mv. bliver afskaffet. Vi ved også, at der i 
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Redaktionelt forord

en eller anden udstrækning kommer mere fokus på socialøkonomiske virksomheder 
og noget, der måske kan udvikle sig til et alternativt arbejdsmarked for dem, der al-
drig vil kunne leve fuldt op til et stadig mere krævende og ofte intolerant ”normalt” 
arbejdsmarked.

Men artiklerne viser også, at meget mere skal der til.

Det kan siges på mange forskellige måder. Hvor Henrik Egelund skriver om behovet for 
en helt anden tænkning i forhold til borgerne, siger Bettina Post, at ”vi skal turde ven-
de bøtten”. Signalet fra mange skribenter er, at vi skal en anden vej, men også at det 
vil stille krav hele vejen rundt og altså også til dem, der skal langt mere væk fra skær-
mene.

Bettina Post beskriver den manglende sammenhæng i indsatser omkring rehabilite-
ring af mennesker og om folk, der kastes rundt mellem forvaltninger og sektorer. Bor-
geren skulle i centrum, men i stedet må borgeren løbe fra dør til dør. De vandtætte 
skodder mellem sektorer skal væk. De dårligst stillede skal have en fast forløbskoordi-
nator, de nødvendige indsatser skal ske tidligt og parallelt, ikke efter hinanden, be-
skæftigelsessystemet skal være mere fleksibelt, og rehabiliteringsbegrebet skal være 
bredere.

Tilsvarende skriver Johs. Bertelsen, at målet ikke altid kan være et 100 % normalt job. 
Det er ikke altid et enten eller, et arbejde eller ingenting, og det må systemet respekte-
re. I dag sker der reelt det, at man trods et hav af regler om mødepligt, aktivering og 
kontrol opgiver mennesker, der kunne få et bedre og mere fællesskabspræget liv, hvis 
man bevidst arbejdede med at udvikle et alternativt arbejdsmarked.

De frivillige sociale organisationer har erfaringer og viden i forhold til at skabe udvik-
ling og meningsfuldhed i forhold til de mennesker, systemet opgiver. Organisationer-
ne kan bruges i en udvikling, der peger i en anden retning. Men det kræver, at man 
ikke blot ser dem som underentreprenører til det offentlige, men anerkender deres ev-
ne til at udvikle nye og anderledes modeller for indsatser i forhold til mennesker, der 
aldrig kommer til at give et 100 % bidrag til produktionen, men som kan få et bedre 
liv til gavn for dem selv og samfundet.

Hvor Johs Bertelsen skriver om mange af de allerdårligst stillede, så fortæller Anne Dahl 
Petersen og Susanne Gerner Nielsen om mange af de mennesker, der med den nu-
værende politik risikerer at synke derned. 

I beskæftigelsespolitikken har man talt meget om aktivlinjen og om at få folk hurtigt 
tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de på grund af sygdom eller fyring ”falder ud”. Sags-
behandleren på jobcentret skulle bogstavelig talt ”vende dem i døren” og få dem til-
bage. I stedet blev det til svingdørspolitik. Kontrolfokusering og ulidelig detailregule-
ring, også i forhold til mennesker på sygedagpenge, fører alt for ofte til, at mennesker 
marginaliseres. Mennesker raskmeldes i strid med lægefaglige vurderinger. Og trods 
vækst i stress- og arbejdsmiljørelaterede problemer, fokuserer systemet på de krav, der 
kan stilles til den enkelte frem for på det kollektive ar bejdsmiljø. Der er ingen hel-
hedsorientering, og en række problemer, der begyndte at vise sig under højkonjunk-
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En ny socialpolitik

turen, er meget tydelige nu, hvor vi har lavkonjunktur. Blandt andet sker der en yder-
ligere marginalisering af fleksjobberne.

Anne Dahl Petersen og Susanne Gerner Nielsen fremhæver blandt andet behovet for, at 
man i jobcentrene får mulighed for at supplere arbejdet med socialfaglige indsatser.

Afspecialisering
Mange beskæftiger sig med den manglende sammenhæng i rigidt opdelte systemer. 
Umiddelbart skulle man tro, at en vigtig årsag til det problem er den øgede specialise-
ring. Hver sektor og hver faggruppe har sit stadig mere udviklede speciale, men det 
kan være svært, at få specialerne til at arbejde sammen.

Men Vagn Michelsen fortæller, hvad mange praktikere har erfaret. Faktisk er der på 
nogle områder sket en afspecialisering samtidig med, at den sammenhængende ind-
sats gik fløjten.

Det har været reformernes årti, og den store kommunalreform, strukturreform, havde 
mange konsekvenser. En er øget afstand til borgeren og opbygningen af stadig større 
bureaukratier i større kommunale enheder, en anden var afspecialisering. Kommuner-
ne fik tildelt opgaver, de ikke havde kapacitet eller tilstrækkelig viden til at løse. Ind-
satser på det særlige sociale område er ramt hårdt både økonomisk og af afspecialise-
ringen. Det har ramt store grupper af handicappede, og formålsparagraffen om, at 
hjælpen gives ”ud fra den enkeltes behov og forudsætninger”, opfyldes ikke.

Vagn Michelsen skriver, at unge anbragte i disse år hjemtages i bundter og placeres på 
hybler uden tilstrækkelig opbakning og tilsyn. Økonomi er styrende ikke helhedssyn 
eller lovens formål, eller den specialviden, der er ved at gå tabt.

15 % i risiko
De anbragte eller nu hjemtagne unge er udtryk for alvorlige og ofte fejlhåndterede so-
ciale problemer for gruppen af unge. Men de er kun en top af et isbjerg.

I sin artikel om behovet for socialpolitik skriver Finn Kenneth Hansen, at undersøgelser 
viser, at 15 % af børn og unge oplever marginalisering eller truslen om det. Det er 
dem, der, hvis de ikke støttes på den rigtige måde, falder ud af uddannelsessystemet 
og senere marginaliseres uden for arbejdsmarkedet. Der ligger en kæmpemæssig opga-
ve i at sikre et bedre forløb ind i voksenårene for de marginaliserede og marginalise-
ringstruede unge. 

Finn Kenneth skriver om kvalitetsforringelser i det system, der skulle hjælpe de dårligst 
stillede. Det står ringere til med revalidering og rehabilitering end tidligere, der er fle-
re på offentlig forsørgelse af helbredsmæssige årsager end før. Mennesker oplever at 
bukke under for risici, som systemet ikke vil anerkende. Det er også en del af de un-
ges virkelighed, at de står over for et arbejdsmarked med stadig større udfordringer. 
Samtidig oplever flere, at de ikke føler sig anerkendt som rigtige og værdige menne-
sker af et system, som har genopfundet sondringen mellem værdigt og uværdigt 
trængende.
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Nye risici
Der er mange årsager til sociale problemer, og der opstår stadig nye. Vi har ikke fået et 
mere rummeligt arbejdsmarked, men et arbejdsmarked, der stiller stadig større krav 
både til uddannelse, tempo og evne til omstilling. Det gælder i den offentlige sektor 
såvel som i den private, og det fører til, at nye grupper af borgere kommer i risiko-
gruppen. Nye risici fører til gammelkendte reaktioner, sammenbrud, misbrug, 
livsangst og marginalisering. En ansvarlig socialpolitik og en fremsynet arbejdsmar-
kedspolitik skal kunne takle nye problemer, inden de bliver for store.

Det handler om ikke blot om at stille krav til den enkelte, men også om at stille krav 
til offentlige og private virksomheder for at hindre afskalningen og marginaliseringen 
af mennesker. Vi står utvivlsomt over for meget store samfundsændringer i de kom-
mende tiår, og der er et stærkt politisk fokus på, at den danske konkurrenceevne ikke 
har det for godt. Derfor er tendensen, at der stilles krav om merarbejde og løntilbage-
holdenhed til den almindelige lønmodtager samtidig med, at man vil lette firmaer 
for selskabsskat og andre besværlige offentlige krav.

Men skal man opfylde drømmen om endnu højere beskæftigelsesfrekvens, og om at 
få flere mennesker ind i en ny tid på en inkluderende måde, er det ikke nok at stille 
krav til den enkelte og lette livet for firmaerne. Snakken om ”det rummelige arbejds-
marked” må bringes ud over retorik og skåltalestadiet. Det rummelige samfund må 
rumme flere slags arbejdsmarkeder med flere muligheder for mennesker med andre 
og sommetider mere begrænsede ressourcer.

Målet: Nr. 1 i social inklusion
Danmark har brug for en god, en helhedsorienteret og en tilstrækkelig socialpolitik, 
som supplerer inkluderende arbejdsmarkedspolitikker og sundhedspolitikker. Det skal 
være en politik, der har lige så stor respekt for den enkelte borger, som politikere har, 
når de fjerner sig fra pc-skærmene og talerstolene og driver valgkamp fra dør til dør.

En ny regering skal gøre det muligt for kommuner, sektorer, fagforeninger og fag-
grupper at gå en anden vej. Bøtten skal vendes. Kreativiteten skal befries. Alle slags 
danskere skal få mulighed for at udnytte deres ressourcer.

Politikere taler så meget om alle de områder, hvor Danmark skal være bedst eller 
næstbedst i verden. I EU er social inklusion blevet officiel målsætning. Tænk om 
Danmark kunne blive EUs nummer 1 i social inklusion.   
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Der er behov for en 
socialpolitik

Af Finn Kenneth Hansen, CASA

Der er behov for en socialpolitik. En socialpolitik som kan afhjælpe og forebygge de 
sociale problemer, som personer og familier bliver ramt af eller udsat for i dagens 
Danmark. Sociale problemer som i perioder kan være en barriere for et almindeligt 
hverdagsliv. 

Socialpolitik er historisk set af forholdsvis ny dato. Den opstod i Europa i sidste halv-
del af 1800-tallet under indtryk af datidens voldsomme sociale og økonomiske om-
væltninger. Inspirationen kom fra Tyskland, hvor Bismarck omsatte begrebet til kon-
kret politik ved at indføre arbejdsforsikringslovgivning for at forbedre arbejdernes for-
sørgelsesgrundlag i forbindelse med sygdom, ulykker og alderdom. Motivet var at sik-
re mod en revolutionær udvikling – en samfundsomvæltning. Det er næppe et motiv, 
man vil trække frem i dag, selvom de sidste måneders ungeoprør i mange sydeuropæ-
iske byer og senest i London er udtryk for dybe sociale uligheder og dårlige fremtids-
udsigter for mange unge, som i høj grad kan give gisninger om en manglende social-
politik. 

Baggrunden for behovet for en dansk socialpolitik er imidlertid, at der er sket et vold-
somt skred i holdningen til sociale problemer. Fra at socialpolitikken har fokuseret på 
årsagerne til de sociale problemers opståen og håndtering, er der i dag i større grad fo-
kus på den enkeltes ansvar for problemernes opståen og løsning. Dertil kommer, at 
store dele af tænkningen omkring sociale problemer og socialpolitikken er blevet til 
arbejdsmarkedspolitik og blevet kommunernes og/eller bor gernes eget ansvar. 

Det ideologiske mantra er, at det skal kunne betale sig at arbejde, og at det drejer sig 
om den korteste vej til job og selvforsørgelse. Et mantra, som bakkes op af refusions-
regler til kommunerne i forhold til de enkelte indkomstoverførsler og økonomiske in-
citamenter og sanktioner i forhold til borgerne.

Ved alene at rette fokus mod arbejdsmarkedet undertrykkes de sociale problemer, som 
rammer brede grupper af befolkningen i form af arbejdsløshed, sygdom, skilsmisser 
og fattigdom. Problemer, som ikke alene rammer skævt på den måde, at det i højere 
grad rammer de dårligst udrustede voksne, men også rammer børn og unge.

En ny socialpolitik
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Det stille sporskifte
Siden slutningen af 1980’erne har der været tale det om det, som nogle har udtrykt 
som ”det stille sporskifte” i dansk social- og arbejdsmarkedspolitik. Det er kommet til 
udtryk i den aktivlinje, som har karakteriseret social- og arbejdsmarkedspolitikken i et 
opgør med passivlinjen med betoning af rettigheder og pligter, og som i de seneste 10 
år er suppleret med en øget markedsorientering, som i den nyliberale fortolkning 
hedder ”noget for noget”.

Den nyliberale politik har haft store implikationer for organiseringen og indretnin-
gen af velfærdsstaten og håndteringen af de problemer, velfærdsstaten står overfor. 
Der er tale om en større styring, kontrol og administration, som er blevet konsolide-
ret gennem kommunalreformen.

Den nyliberale udgave er præget af en øget standardisering, som kommer til udtryk i 
en større ensretning af systemerne. Det gælder ensretningen af det statslige AF-system 
og lokale indsatser i fx nye fælles jobcentre. Og ensretningen understøttes af krav om 
sammenligninger på tværs og indførelse af benchmarking som et instrument til at 
styre indsatsen på området. 

På individniveau er standardiseringen kendetegnet ved indførelsen af en række pro-
cessuelle reguleringer, der retter sig mod den enkeltes adfærd i form af handleplaner, 
påbud og økonomiske incitamenter. Hertil kommer indførelsen af lovpligtige meto-
der i mødet med den enkelte ydelsesmodtager i form af visitationsværktøjer, indivi-
duelle kontaktforløb og samtaleforløb og inddelingen af fx ledige i handlingsoriente-
rede matchkategorier.

Samtidig har kommunalreformen svækket socialpolitikken, idet reformen har haft 
den konsekvens, at nogle af de socialt dårligst stillede voksne og mest udsatte børn og 
unge, hvis problemer tidligere blev varetaget af amterne, i en række kommuner har 
oplevet en faglig kvalitetsforringelse af behandlingsmuligheder og serviceydelser, som 
er nødvendige for en acceptabel tilværelse. Det gælder fx psykisk syge og en række 
handicapgrupper. 

Den enkeltes ansvar
Der er ikke alene tale om en nedprioritering af de sociale problemer. Der er også tale 
om en omdefinering af, hvad der i det hele taget er sociale problemer, og hvem der 
har ansvaret for disse problemer. 

De nye styringsmåder, der præger dansk social- og arbejdsmarkedspolitik, opererer 
med en kategorisering af mennesker i dem, der er selvansvarlige og de uansvarlige. 
Det er efterhånden velkendt, at der i de kommunale socialforvaltninger, foregår en 
opdeling af kontanthjælpsmodtagerne i match-kategorier efter vurderingen af den 
enkeltes muligheder for at komme på arbejdsmarkedet. Det er imidlertid ikke kun de 
arbejdsløse, som bliver sorteret. Med ændring af sygedagpengeloven er der indført en 
opdeling af sygedagpengemodtagerne i tre kategorier, hvor kontrol og opfølgning af-
passes efter, hvilken sygdomskategori den enkelte placeres i.

16
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Der er behov for en socialpolitik

Når der i loven fastsættes en bestemt social adfærd som en retlig norm – fx krav om 
aktiv medvirken, krav til forældre og selvansvarlighed, åbnes der mulighed for at 
fremtvinge en adfærdsændring. Den enkelte borger med sociale problemer skal udvi-
se ansvar over for sig selv og vise de sociale myndigheder, at vedkommende vil tage 
dette ansvar ved at dokumentere fx, at vedkommende er aktivt arbejdssøgende, eller 
fx vil tage sig af sine børn. Økonomiske sanktioner anvendes over for den enkelte, 
hvis den ønskede adfærd ikke efterkommes og øget kontrol, sanktionsbestemmelser 
og straf i form af stop for ydelserne anvendes som incitament over for den enkelte 
borger. 

Denne ansvarliggørelse er et brud med grundideerne i den universelle velfærdsstat. 
Tidligere blev den enkeltes problemer set ud fra et helhedssyn, hvor det var opgaven 
at tage vare på de socialt udsatte, og hvor livsvilkår og den samfundsmæssige kon-
tekst blev inddraget i løsningen af de sociale problemer. 

Med ansvarliggørelsespolitikken får man så at sige adskilt det samfundsmæssige an-
svar i forhold til det personlige ansvar. I den nyliberale velfærdspolitik er der tale om, 
at samfundet stiller en række ydelser og serviceydelser til rådighed for borgerne, og 
der gives udseende af og lægges vægt på frie valg for borgerne. Ydelserne er formule-
ret ud fra og baseret på bestemte normer og værdier. De, som ikke kan leve op til disse 
normer, skal ansvarliggøres gennem kontrakter og handleplaner og økonomiske inci-
tamenter. 

Ideologien flytter ikke bjerge
En aktiv arbejdsmarkedspolitik er selvfølgelig væsentlig med henblik på at understøt-
te arbejdsløses muligheder for at komme i beskæftigelse. Men når der alene sættes fo-
kus på arbejde, viser der sig en række barrierer, som kun kan overvindes ved en sam-
arbejdende social- og sundhedspolitisk indsats. 

Det er minimalt, hvad den mere udbudsorienterede arbejdsmarkedspolitik med pisk, 
økonomiske incitamenter og lovpligtige redskaber og metoder har betydet for ande-
len af personer, som modtager indkomstoverførsler. En andel, som fortsat udgør knap 
en fjerdedel af personerne i den erhvervsaktive aldersgruppe fra 16 til 64 år.

Ser vi på de sidste 10 år, har tendensen været, at en stigende andel er på offentlig for-
sørgelse grundet helbredsmæssige forhold. Det gælder personer, som modtager før-
tidspension, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, skånejob, ledighedsydelse, som di-
rekte er relateret til helbredsforhold, og derudover gælder det en stor del af dem, der 
modtager langvarig kontanthjælp og en del af dem, der er på efterløn. 

Bagsiden af den økonomiske vækst og konkurrencen på arbejdsmarkedet er tilsynela-
dende, at flere bliver syge og nedslidte. Flere og flere går ned med stress eller bliver 
udbrændte. De psykiske problemer vokser og er i dag de hyppigste årsager til førtids-
pension.
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En samarbejdende socialpolitik
Problemet i den nuværende situation er, at indsatserne i kommunerne primært drejer 
sig om at få folk i beskæftigelse, uden hensyn til eller refleksion i forhold til de sociale 
problemer, som familierne har, og konsekvenserne for børnene. Ingen skal være i 
tvivl om, at beskæftigelsespolitikken er helt afgørende. Desto flere der kommer i ar-
bejde jo bedre, og jo flere vil få opfyldt deres forestillinger om et liv, hvor de kan sør-
ge for sig selv.

På den anden side må det konstateres, at der er en række risikofaktorer – sociale op-
vækstvilkår, manglende uddannelse, manglende jobmuligheder, mistede job, sociale 
begivenheder, skilsmisser m.m. og mestringen af risikofaktorer, som bevirker, at en 
række personer og familier oplever og bliver ramt af sociale problemer, som betyder, 
at de i kortere og længere perioder bliver afhængig af offentlig forsørgelse og hjælp og 
behandling for at kunne videreføre et normalt hverdagsliv. 

I stedet for at ”piske” kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere rundt i 
systemerne med henblik på kortsigtede arbejdsmarkedsløsninger, som virker kræn-
kende og meningsløse, forspildes chancen for mere bærerdygtige løsninger, som vir-
ker på længere sigt. Og fx supplerende problemer i form af voksnes misbrug eller fat-
tigdom, som har store konsekvenser for børn og unge, undertrykkes eller forbliver 
uløste.

Den nyliberale fokusering på arbejde har fortrængt tidligere socialpolitiske idealer om 
helhedssyn, omsorg, forebyggelse, revalidering og forsørgelse. Der er i dag i høj grad 
behov for en socialpolitik, som spiller sammen med en offensiv beskæftigelses- og ud-
dannelsespolitik og samarbejder med sundhedspolitikken.

En SOCIALPOLITIK med vægt på tryghed og med motivation og engagement til at 
skabe de bedste muligheder for, at mennesker og familier, der har været ude for socia-
le begivenheder, kan forsørge og klare sig selv og få et acceptabelt hverdagsliv.

Udfordringen er at skabe rum for det medmenneskelige engagement – arbejdsmæs-
sigt, socialt og kulturelt – samtidig med, at samfundet viser solidaritet over for de so-
cialt dårligt stillede. Gennem større involvering og forebyggelse af sociale problemer, 
gennem samarbejde forvaltninger imellem og båret af et helhedssyn, gennem demo-
kratisering af offentlige institutioner og øget valgfrihed i forhold til velfærdsydelser, 
vil en samarbejdende socialpolitik kunne sikre autonomi og være garant for tryghed.

Utallige undersøgelser peger på, at der er mange, der gerne vil arbejde, og står parate 
til at komme ind på arbejdsmarkedet. Den kraftige efterspørgsel efter arbejdskraft i 
højkonjunkturperioden viste, at der lå gemt et større udbud af arbejdskraft, som kun-
ne inkluderes på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet kan være, om arbejdskraften er til-
strækkeligt uddannet og har de kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne klare 
sig i det mere globaliserede marked.
 
Problemstillingen er snarere at takle og undgå de forhold og mekanismer , som har holdt, 
og som holder store grupper uden for arbejdsmarkedet, og som de seneste 20 år har 
været en medvirkende årsag til, at en relativ stor og konstant del af de voksne i de er-
hvervsaktive aldersgrupper er på offentlig forsørgelse. 
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Det gælder for det første det stigende antal personer, som grundet sygdom og hel-
bredsmæssige forhold er på offentlig forsørgelse – mange foranlediget af fysisk og psy-
kisk nedslidning i jobbene og dårlige arbejdsmiljøforhold. Der er stort behov for i hø-
jere grad at sammentænke og samarbejde socialpolitikken med sundhedspolitikken. 

For det andet viser undersøgelser af børn og unges trivsel og velfærd, at der fortsat er 
15 %, som kan karakteriseres som marginaliserede eller udsatte – også omtalt som risi-
kobørn. Der i den anledning peget på behovet for en forstærket tidlig social indsats 
og en særlig målrettet indsats fra professionelle rettet mod både børn og unge og de-
res forældre med henblik på at skabe bedre trivsel for udsatte børn og unge.

For det tredje gælder det om at takle og undgå, at unge bliver tabt i overgangen fra ung-
domsliv til voksenliv . Det vil sige at udvikle og øge antallet af uddannelser således, at 
alle unge får en uddannelse og ikke bliver tabt i uddannelsessystemet eller i forhold 
til arbejdsmarkedet. Der er en alt for stor del af de unge, som tabes i skolesystemet og 
i erhvervsuddannelsessystemet i dag, og som med stor risiko er dem, som om 10 eller 
20 år ender i indkomstoverførselssystemet enten på grund af manglende kvalifikatio-
ner eller bliver udstødt på grund af dårligt helbred.

Der er behov for en socialpolitik med tidlig indsats, som skaber rammerne for gode 
opvækstvilkår for børn og unge, og i samarbejde med uddannelsespolitikken og be-
skæftigelsespolitikken giver de bedste muligheder for en overgang til voksenlivet.

For det fjerde er der en række ”onde cirkler”, som i dag virker som en barriere for in-
tegration. Der tænkes ikke her på den ”negative sociale arv”, men fx på kombinatio-
nen af at være ramt af arbejdsløshed og have en lav uddannelse. Det gælder for unge 
såvel som for ældre, hvor en del har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Og for gruppen af indvandrere og flygtninge, hvor arbejdsløsheden er særlig stor. De-
res situation er ofte karakteriseret ved ”onde cirkler”, og de er i høj grad i risiko for at 
blive fastlåst i en marginaliseret og udstødt situation.

Der er behov for en socialpolitik, som er anerkendende i forhold til de risikofaktorer, 
som påvirker forholdene i familielivet og på arbejdsmarkedet, og anerkender, at der er 
sociale og strukturelle forhold, som betyder, at en del af arbejdsstyrken i perioder ikke 
er selvforsørgende og er afhængig af en offentlig forsørgelse, og i disse perioder har 
behov for et meningsfyldt hverdagsliv. Det er væsentligt, at socialpolitikken i forhold 
til disse grupper ikke kun afgrænses til afhjælpning af forsørgelsen, men også tilbyder 
behandlingsmuligheder og meningsfulde aktiviteter og oplevelsen af at være fuldgyl-
dige medlemmer af et fællesskab. 

Socialpolitikkens rolle skal først og fremmest være båret af ideen om at skabe de bed-
ste muligheder for mennesker og familier, som bliver ramt eller udsat for sociale begi-
venheder. 
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Indkomstoverførslerne 
– de sidste 10 års socialpolitik og udspil 
til en ny socialpolitik 

Af Niels Rasmussen, cand.polit.

De velfærdsstatslige indkomstoverførsler, som blev udviklet i perioden efter anden 
verdenskrig, og som kulminerede med 70’ernes socialreform, blev stort set skabt i 
enighed mellem et bredt spektrum af politiske partier. Med regeringsskiftet i 2001 
blev der ikke tilkendegivet et brud med den hidtidige velfærdspolitiske linje, tværti-
mod. I forbindelse med forliget ”Flere i arbejde” fra efteråret 2002 ud talte beskæftigel-
sesminister Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse føl gende: ”Regeringen har 
sagt, at vi ikke vil sænke de generelle satser for kontant hjælp og dagpenge, men vi har forbe-
holdt os retten til at se på eventuelle lommer i kontanthjælpssystemet, hvor tilskyndelsen til 
at tage et arbejde eller en uddan nelse er for lille.”

Idéen siden 70’ernes socialreform har været at sikre familier og enkeltindivider mod 
indkomstbortfald i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom og alderdom eller andre sociale 
begivenheder, herunder skilsmisse, barsel mv.

Filosofien bagved er at forhindre en social deroute, som det senere kan vise sig van-
skelig eller umulig at rette op på. 

Udover at tjene som skjold mod sociale problemer har de sociale kontantydelser tilli-
ge tjent et formål som en konjunkturstabiliserende faktor og været et afgøren de ele-
ment i den i EU berømmede flexicurity-model, hvor et højtliggende og ud bygget so-
cialt sikkerhedsnet i form af dagpenge og kontanthjælp muliggør et me get fleksibelt 
arbejdsmarked med relativt korte opsigelsesvarsler, som giver virk somhederne mulig-
hed for at tilpasse arbejdsstyrken til de konkrete afsætnings forhold.

Men trods forsikringerne om at fortsætte den socialpolitiske linje er det sociale sy-
stem undergået ændringer, som for det første på drastisk vis har forringet de sociale 
betingelser for mennesker, som midlertidigt eller længerevarende har brug for hjælp, 
og som for det andet truer flexicurity- modellen og dermed også skader samfundsøko-
nomien.
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Den borgerlige regerings socialpolitik
På afgørende punkter er systemet nu bragt tilbage til situationen før socialrefor men 
for 40 år siden. Det gælder spørgsmålet om at gøre hjælpen afhængig af år sagen til, at 
mennesker har brug for hjælp. Således er hjælpen til unge afhængig af, om den på-
gældende har visse bestemte sindslidelser eller ej (ekstra hjælp til unge med skizofreni 
mv.). For gifte kontanthjælpsmodtagere afhænger hjælpen af, om begge ægtefæller 
har haft mindst 450 timers arbejde inden for de seneste 2 år. Desuden afhænger hjæl-
pen for alle af, om vedkommende har opholdt sig mere end 7 af de seneste 8 år i 
Danmark (startydelse). Det svarer til, at man har gen indført tidligere tiders sondring 
mellem værdigt og uværdigt trængende. I takt med de stadig lavere ydelser har man 
set sig nødsaget til at indføre stadig flere særydelser, som ydes efter behov, som for-
valtningen eller frivillige organisationer med støtte fra staten skønner vigtige, fx jule-
hjælp, sommerhjælp, hjælp til børns deltagelse i fritidstilbud. Man har hermed nær-
met sig tidligere tiders formyn deriske regler om, at der efter forvaltningens afgørelse 
blev ydet hjælp til udgifter, som blev vurderet som rimelige. Regler, som alle partier 
netop ellers har været enige om at afskaffe.

Endelig er det laveste ydelsesniveau blevet sænket væsentligt således, at købe kraften 
af de laveste ydelser nu ligger på niveau eller under varig hjælp i 1979. Varig hjælp 
var den laveste ydelse i det sociale system i 1979, og kun et fåtal fik denne lave ydel-
se. Dette skal sammenlignes med, at købekraften af lønningerne i mellemtiden er 
streget med op mod 40 %. (jf. Social Årsrapport 2010)

De forhold, der tidligere muliggjorde at leve på et beskedent leveniveau, eksiste rer 
simpelthen ikke længere, fx er billige boliger uden moderne bekvemmelig heder for-
svundet fra boligmarkedet. Det sammen med nye krav om, at man skal være opkoblet 
på internet, have computer for at ens børn kan følge med i skolen, gør, at folk på de 
laveste ydelser i dag har en meget stor risiko for at blive koblet af samfundet. 

Opgørelser af antallet af fattige viser en voldsom stigning. Det viser de seneste tal fra 
Finansministeriet. Opgjort efter OECD’s principper, som sætter grænsen for fattigdom 
til 50 % af medianindkomsten, er antallet af fattige vokset fra 218.000 i 2001 til 
331.000 i 2009 svarende til en stigning på 53 %. Opgjort som langtids fattigdom ud 
over 3 år er der sket i en fordobling af fattigdommen.
 
Det har blandt andet afspejlet sig i, at antallet af familier, som sættes ud af deres bolig 
af fogeden, er vokset fra 1.823 i 2002 til 4.382 i 2010, og allerede inden krisen satte 
ind i 2007, var antallet af udsættelser vokset til over 3.000. (jf. Domstolsstyrelsens sta-
tistik)

Hvordan er samfundet havnet i denne ulykkelige situation? 
For de borgerlige regeringer siden 2001 har det helt centrale middel til at bringe folk i 
beskæftigelse været øgede økonomiske incitamenter. Faktisk har devisen været: ”Jo 
større barrierer, des større incitament” dvs. de allerlaveste ydelser til udlændinge, som 
har sværest ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Der er herved sket en individuali-
sering af de i høj grad samfundsskabte årsager til ar bejdsløshed. Samtidig har regerin-
gen helt negligeret spørgsmålet, om de lavere ydelser sikrede et tilstrækkeligt forsør-
gelsesgrundlag. Alle nedsættelser af kon tanthjælpsydelserne er sket uden, at man for-
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udgående har undersøgt dette spørgs mål. Og efterfølgende er der på regeringens for-
anledning kun foretaget begræn sede undersøgelser af de forsørgelsesmæssige og moti-
vationsmæssige og andre sociale virkninger af ændringerne. Disse undersøgelser har 
ingen efterfølgende betydning haft for ydelsernes størrelse trods skræmmende resul-
tater om, at mange på lave ydelser undlader at købe lægeordineret medicin, at betale 
husleje til tiden mv. Det er i øvrigt sigende, at den af regeringen iværksatte såkaldte 
”Kulegrav ningen af kontanthjælpsområdet” slet ikke forholdt sig til forsørgelsesmæs-
sige og sociale virkninger.

Andre undersøgelser bl.a. forskningsprojektet ”Konsekvenser af at have de laveste so-
ciale ydelser som forsørgelsesgrundlag” finansieret af Rådet for Socialt Udsatte og ud-
ført af en forskergruppe under ledelse af Sociologisk Institut ved Køben havns Univer-
sitet og deltagelse fra flere universiteter viser, at over 75 % af mod tagerne af nedsat 
kontanthjælp undlader at gå til tandlæge, og 32 % må undlade at købe lægeordineret 
medicin. Blandt personer i beskæftigelse er de tilsvarende tal 5 % og 1 %. 

Samtidig har den ovenævnte undersøgelse vist, at lavere ydelser ikke bringer flere i ar-
bejde, bortset fra unge danske mænd. For visse andre grupper af mænd kom mer nog-
le få procent flere i arbejde, mens der for udenlandske kvinder er tale om det stik 
modsatte resultat. Regeringens egne undersøgelser, herunder ”Kulegrav ningen af kon-
tanthjælpsområdet” har tilsvarende ikke kunnet dokumentere, at fle re kommer i ar-
bejde.

Rockwool-Fondens Forskningsenheds undersøgelse Starthjælpens betydning for flygt-
ninges levevilkår og beskæftigelse kommer frem til, at efter 52 måneders ophold er 42 
pct. blandt starthjælpsmodtagerne kommet i arbejde, mens der blandt en nogenlun-
de tilsvarende gruppe på kontanthjælp er 30 pct. men at virkningen er faldende over 
tid.

Da alle undersøgelserne af de beskæftigelsesmæssige virkninger er baseret på ikke 
fuldt sammenlignelige grupper knytter der sig en vis usikkerhed til resultaterne. Sam-
menfattende må man sige, at den beskæftigelsesmæssige effekt er beskeden eller ikke 
eksisterende.

De lavere ydelser har således alene bragt større og dybere fattigdom med sig.

Niveauet for dagpengene har gennem alle årene været reguleret svarende til løn-
udviklingen dog med den modifikation, at satsregulering hvert år æder en lille del af 
reguleringen, således at dagpengene nu er sænket yderligere 5 % i forhold til lønnin-
gerne. Mere alvorligt er det, at dagpengeperioden er sænket fra 4 år til 2 år, hvilket vil 
medføre, at et ikke ubetydeligt antal personer står til at miste dagpen gene. Arbejds-
markedskommissionen foreslog netop en forkortelse af dagpenge perioden begrundet 
bl.a. med, at Danmark havde en meget længere dagpenge periode end andre europæi-
ske lande. 

Men Arbejdsmarkedskommissionen overså, at dagpengeperioden og varigheden af 
opsigelsesvarsler må ses i en sammenhæng, og netop opsigelsesperioden i Danmark 
er meget kortere end i mange andre europæiske lande. Denne kombination af korte 
opsigelsesvarsler og en længere dagpengeperiode er netop pointen i flexicurity-mo-
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dellen. Ægtepar, hvor den ene fortsat er i arbejde, og den anden mister dagpengene, 
vil være afskåret fra at få kontanthjælp, fordi den gensidige forsørgelsespligt og det la-
ve ydelsesniveau forhindrer, at der kan ydes kontanthjælp.

Overskriften for regeringens beskæftigelsespolitik har været ”den korteste vej til ar-
bejdsmarkedet”, hvilket har stået i vejen for at sikre en kvalificering af de sva geste 
gruppers kompetencer på arbejdsmarkedet og fastholder dem dermed i en sårbar posi-
tion. Parallelt hermed er der sket en voldsom nedgang i omfanget af revalideringsind-
satsen, ligesom social aktivering er forsvundet. 

Med velfærdsforliget fra 2006 blev der i lyset af den voksende gennemsnitlige leveal-
der indgået et forlig om en forhøjelse af tilbagetrækningsalderen. Det blev udmøntet 
ved en gradvis og ensartet forhøjelse af alderen for at få folkepension, efterløn og ud-
betalt en privatpension på gunstige skattemæssige vilkår. Det var velbegrundet og af-
balanceret.

Men tilbagetrækningsreformen fra 2011 bryder paralleliteten. Tidspunktet for for-
højelse af folkepensionsalderen bliver rykket frem, efterlønsperioden skåret ned til 3 
år, således at det først bliver muligt at få efterløn 3 år før folkepensionsalderen, men 
bestemmelsen i pensionsbeskatningsloven om, at private pensioner først kan udbeta-
les på det tidspunkt, hvor det er muligt at få efterløn, ændres således, at det tidligste 
tidspunkt for udbetaling af private pensioner ikke berøres af den senere efterlønsal-
der. Derfor vil private pensioner fortsat på gunstige skattemæssige vil kår kunne udbe-
tales 5 år før folkepensionsalderen. Dette er hverken hensigtsmæs sigt arbejdsmarkeds-
mæssigt eller vel færds- politisk.

Argumentet for en højere tilbagetrækningsalder er, at der vil blive mangel på arbejds-
kraft, og at forsørgerbyrden bliver for stor. Men fremtidens arbejdsmarked vil især ef-
terspørge veluddannet arbejdskraft og i stadig mindre grad efterspørge ufaglært. De 
grupper, hvis tilbagetrækning i særlig høj grad er bestemt af efter lønsalderen, er net-
op de ufaglærte, mens de veluddannedes tilbagetrækning i højere grad er bestemt af, 
hvornår man kan få udbetalt private pensioner. Forkor telsen af efterlønsperioden 
med 2 år vil derfor bidrage til et større udbud af ufag lært arbejdskraft, mens udbuddet 
af veluddannet arbejdskraft, som der bliver sær lig brug, kun i mindre grad vil blive 
forøget og kun på grund af fremrykningen af den forhøjede folkepensionsalder.

Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at den sociale ulighed i levealder er 
vokset markant i perioden 1987 til 2009. De 30-årige mænd med den mindste uddan-
nelse lever 2,9 år længere, mens de i den højeste uddannelsesgruppe lever 4,7 år læn-
gere. De ufaglærte bliver i gennemsnit 75,3 år, mens den bedst uddannede – 25 % – 
bliver 79,1 år. Opdelt på indkomstgrupper er forskellen endnu mere markant nemlig 
næsten 10 år. Sat på spidsen kan man sige, at de ufaglærte må arbejde længere, fordi 
de veluddannede lever længere. Resultatet heraf vil blive en voldsom forskel i leveti-
den tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet. 

Reformen bidrager desuden til at miskreditere offentlige ydelser, mens ydelser i privat 
regi beskyttes. 
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Problemet er, at forringelsen af efterlønsordningen ikke står alene. I 2010 ophæ vede 
man SP-ordningen med det angivelige formål at få gang i økonomien. Men der kun-
ne være brugt mange andre midler hertil, fx en mulighed for at trække pri vate pensi-
onsbeløb i stedet for SP-penge. Det absurde var, at SP-ordningen, administreret af 
ATP, sikrede en bedre pension end private pensionsordninger. Et halvt år forinden var 
ATP blevet udpeget som Europas bedste pensionsselskab. Det er derfor ikke overra-
skende, at kun 37 % af de 15-40 årige tror, at folkepen sionen i fremtiden vil være lige-
så meget værd som i dag, trods politikernes forsik ringer om, at folkepensionen ikke 
forringes. Det viser undersøgelser fra PKA.

Når private pensioner i højere grad beskyttes end kollektive ordninger som SP ord-
ningen og efterlønnen, er den logiske konsekvens, at borgerne især vil sikre sig gen-
nem private pensionsordninger. Det vil svække opbakningen til at betale skat til fi-
nansiering af offentlige ydelser, hvis fremtid tegner usikker. Det er værd at bemærke, 
at private pensioner får et væsentligt skattemæssigt tilskud via pen sionsbeskatnings-
reglerne og derfor ikke fungerer uafhængigt af det offentlige.

Principper for en ny politik
Det offentlige må vedkende sig de primært samfundsmæssige årsager til arbejds-
løshed. Det betyder, at der gennem indkomstoverførslerne dagpenge og kontant hjælp 
må sikres et rimeligt forsørgelsesgrundlag for dem, der rammes af ar bejdsløshed. Til-
svarende må der ydes hjælp til andre, der ikke er i stand til at ar bejde. Det betyder i 
første omgang, at de laveste sociale ydelser afskaffes. Der næst må der iværksættes et 
kommissionsarbejde for at finde fremme til, hvad der er et tilstrækkeligt og rimeligt 
forsørgelsesgrundlag, som sikrer mod en social de route og giver alle mulighed for – 
om end på et beskedent niveau – at være en del af samfundet. Herved vil fattigdom-
men blive væsentligt reduceret, og langt færre børn vil vokse op i fattigdom. De dår-
ligst stillede uden arbejde vil få flere ressour cer til at gå i gang med jobsøgning og ud-
dannelse 

Dernæst må der ydes hjælp til at forbedre arbejdsløses kvalifikationer, særligt dem, 
som kun har en mangelfuld boglig eller faglig uddannelse, fordi fremtidens arbejds-
marked vil kræve flere kvalifikationer. Så både ud fra den enkeltes behov for at sikre 
sig mod arbejdsløshed og samfundets behov for, at der er folk med de rigtige kvalifi-
kationer, bør uddannelsesindsatsen – både i form af kurser og længerevarende forløb 
som revalidering – styrkes. 

Flexicurity-modellen skal ikke afvikles, men udbygges. Samtidig må det sikres, at der 
fortsat er en økonomisk gevinst ved at komme i arbejde. 

Kontanthjælpsområdet
Starthjælp, nedsat kontanthjælp efter 6 måneder, kontanthjælpsloftet og 450 timers-
reglen skal afskaffes.

Men samtidig skal det sikres, at der fortsat er en gevinst ved at komme i arbejde. 
I forhold til enlige vil det ikke give problemer at afskaffe de lave ydelser, da al-
mindelig kontanthjælp ligger væsentligt lavere end selv de laveste lønninger på ar-
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bejdsmarkedet, jf. at kontanthjælpen til en enlig omregnet pr. time kun svarer til om-
kring 70 kroner.

Derimod er der umiddelbart et problem i forhold til ægtepar især med børn, fordi al-
mindelig kontanthjælp til et ægtepar tilsammen er større end én lønindkomst i man-
ge erhverv. Derfor vil der med det gældende regelsæt med gensidig forsørgel sespligt 
og modregning i ægtefællens kontanthjælp ikke være noget økonomisk incitament 
for den af ægtefællerne, som først kommer i arbejde. Faktisk skal den første ægtefælle, 
som kommer i arbejde, tjene mere end ca. 25.000 kr. om måne den. Netop dette har 
været krumtappen i den borgerlige regerings argumentation for at indføre de lave so-
ciale ydelser. 

Men tiden må være inde til at fjerne modregningen af arbejdsindkomst i ægtefæl lens 
kontanthjælp.
Ved at fjerne reglerne om modregning sikres det, at de lave ydelser til ægtepar kan 
fjernes, uden at det kommer i karambolage med ønsket om, at der skal være et øko-
nomisk incitament til at komme i arbejde, også hvis det kun er den ene, der i første 
omgang kommer i arbejde. Ligestilling og større økonomisk uafhængighed mellem 
ægtefæller taler i samme retning. Endvidere kan ægtepar, som ønsker at omgå de gæl-
dende regler, blot lade sig skille og derefter leve sammen uden at være gift. Hertil 
kunne nogen måske indvende, at det kan åbne op for misbrug, hvor kun den ene 
skaffer sig et arbejde, og ægteparret så lever på et komfortabelt niveau med en lønind-
komst plus kontanthjælp til den anden ægtefælle. Med de gældende regler om genta-
gen aktivering og pligt til at stå til rådighed for ar bejdsmarkedet er et sådant misbrug 
ikke særligt sandsynligt. Desuden er normen om, at begge i et parforhold skal arbej-
de, blevet meget stærk, jf. at kvinders er hvervsfrekvens i dag ligger meget tæt op ad 
mændenes. 
Hvis man imidlertid ønsker at gå med livrem og seler kunne den selvstændige ret for 
hver ægtefælle til kontanthjælp suppleres med en regel om, at hjælpen er be tinget af, 
at de pågældende ikke har en formue over en vis størrelse.

Realiteten er, at fattigdomsproblemer blandt ægtepar, herunder særligt ægtepar med 
børn, ikke lader sig løse, medmindre man fjerner den gensidige forsørgel sespligt og 
dermed modregningen af arbejdsindtægter i ægtefællens kontanthjælp.

Et andet problem, som også trænger sig på, når det gælder sikring af de økono miske 
incitamenter til at arbejd, består i, at de gældende regler betyder en vold som modreg-
ning, hvis en kontanthjælpsmodtager i første omgang skaffer sig et deltidsarbejde, 
som en trædesten ind på arbejdsmarkedet. I dette tilfælde bliver der under 7 kroner 
tilbage pr. time af lønnen efter skat, uanset lønnens størrelse, hvilket voldsomt over-
stiger marginalskatten for alle andre i samfundet. Samtidig falder boligsikringen, og 
en evt. friplads i daginstitutioner reduceres. For at sikre et rimeligt økonomisk incita-
ment til at tage et deltidsarbejde, bør der derfor indføres et ”socialt” skatteloft, som 
også foreslået af Rådet for Socialt Udsatte. Skattekom missionen opfordrede Skattemi-
nisteriet til at nedsætte et udvalg herom. Men her har den borgerlige regering blot 
vendt det døve øre til.
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Andre ydelser
Det vil desuden være hensigtsmæssigt at forbedre boligsikringen, som er blevet for-
ringet de seneste år.

I det ovennævnte kommissionsarbejde bør også indgå spørgsmålet om størrelsen af 
børnefamilieydelsen, børnetilskud og børnebidrag, som kan være et vigtigt ele ment i 
at undgå den voksende børnefattigdom.

Satsreguleringen
Endvidere bør finansieringen af satspuljen, som sikrer midler til nye lovinitiativer og 
projektbevillinger på det sociale område, ændres således, at midlerne hertil i fremti-
den ikke længere skaffes ved at beskære reguleringen af kontanthjælp, dag penge, 
pensioner mv., men i stedet via indtægtssiden på statsbudgettet. Det er grundlæggen-
de en absurditet, at alle forbedrede indsatser på det sociale område i dag skaffes via et 
lukket system, hvor midlerne skal skaffes ved beskæringer af re guleringen af kontant-
ydelserne. I dag er disse ydelser 5 % lavere, end de ville ha ve været uden finansierin-
gen af satspuljen.

Dagpenge
På dagpengeområdet vil ændringen af finansieringen af satspuljen forhindre en fort-
sat forringelse af dagpengene i forhold til lønningerne. Uanset, at dæknings graden 
for dagpengene i dag ligger væsentligt under niveauet i 70’erne og begyn delsen af 
80’erne, kan det være rimeligt at fastholde niveauet, fordi de fleste fa milier er 2-for-
sørgerfamilier med en deraf større økonomisk robusthed. Det kan overvejes, om man 
skal fastholde den af regeringen indførte kortere dagpengepe riode på 2 år under høj-
konjunkturer, men under kriseperioder bør dagpengeperio den være længere, både af 
sociale grunde og for at sikre opretholdelsen af fleksi biliteten på arbejdsmarkedet.

Den foreslåede forbedring af kontanthjælpen vil samtidig mindske konsekvenser ne 
for at falde ud af dagpengesystemet.

Der bør fortsat være krav om rådighed og aktivering, men aktiveringen skal i langt 
højere grad end i dag ske i form af uddannelse.
 

Førtidspensionssystemet
Hvis man gennemfører de ovennævnte principper med en højere kontanthjælp og 
fjernelse af modregningen i ægtefællens kontanthjælp vil det samtidig overflødig gøre 
nye ydelser som en rehabiliteringsydelse, som både har været foreslået af Danske 
Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte. Samtidig fjernes et uheldigt 
økonomisk incitament til at søge førtidspension. Førtidspensionssystemet bør i øvrigt 
fortsættes uændret.

Sygedagpengene
Sygedagpengereglerne bør ændres således, at sygedagpengeperioden forlænges fra de 
nuværende 52 uger til fx op til 2 år således, at man undgår, at mennesker falder ud af 
dagpengesystemet i en fase, hvor deres fremtid endnu ikke er afklaret, og en tilbage-
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venden til arbejdsmarkedet ikke p.t er mulig, men hvor der heller ikke er grundlag for 
en førtidspension. Herved kan socialpolitikkens såkaldte sorte hul fjernes.

Efterlønnen
Da tilbagetrækningsreformen som nævnt ovenfor kun i begrænset omfang øger ud-
buddet af den type arbejdskraft, der bliver mest brug for i det kommende år, og ikke 
sikrer et social retfærdigt tilbagetrækningsmønster, bør udspillet til en tilba-
getrækningsreform ændres på afgørende punkter. 

Derfor bør man forhøje alderen for, hvornår man kan få udbetalt private pensioner i 
stedet for at afkorte efterlønsalderen. Det kan så kombineres med at skærpe mod-
regningen af større private pensioner i efterlønnen. Herved sikrer man et større ud-
bud af den arbejdskraft, der især bliver brug for i fremtiden, samtidig med at man sik-
rer en større retfærdighed med hensyn til, hvor mange år forskellige socialgrupper får 
mulighed for at leve tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet.
Derimod kan det være rimeligt, som det indgår i tilbagetrækningsreformen, at frem-
rykke tidspunktet for, hvornår folkepensionsalderen forhøjes, fordi man ellers får 
nogle årgange, som vil opleve flere år på pension end både nuværende og fremtidige 
årgange af pensionister.

Konklusion
Den af den borgerlige regering førte politik har ikke været baseret på analyser af kon-
krete samfundsmæssige og sociale problemer, men alene været hængt op på ideologi-
ske synspunkter uden forankring i den socialpolitiske virkelighed, og re sultatet har 
været en forøgelse af den sociale ulighed.

I stedet bør følgende gennemføres:
De laveste sociale ydelser afskaffes dvs. nedsat kontanthjælp efter 6 måneder, kon-
tanthjælpsloft, starthjælp og 450 timers-reglen.

1. Der nedsættes en kommission, som skal komme med udspil til, hvad der er et 
rimeligt mindste leveniveau, herunder om børneydelserne har en rimelig stør-
relse.

2. Kontanthjælp gøres uafhængig af ægtefællens indkomst.
3. Der indføres et socialt skatteloft.
4. Finansieringen af satspuljen ændres til almindelige finanslovspenge.
5. Dagpengeperioden gøres konjunkturafhængig og sættes op i krisetider.
6. Sygedagpengeperioden forlænges.
7. Alderen, for hvornår private pensioner kan trækkes ud på gunstige skatte mæs-

sige vilkår, forhøjes.
8. Revalideringsindsatsen og uddannelsesindsatsen over for personer med be sked-

ne arbejdsmarkedsmæssige kvalifikationer styrkes væsentligt.

Med disse ændringer vil politikken på indkomstoverførselsområdet både sikre et stør-
re udbud af arbejdskraft, som bidrager til at sikre en større velfærd, og sikre en mere 
retfærdig fordeling i samfundet.
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Sygedagpengeområdet:  
Aktivlinjen skaber sociale 
problemer
– systemets og ikke borgerens behov 
tilgodeses

Af Anne Dahl Petersen, cand.scient.soc. ansat i FOA og Susanne Gerner Nielsen, cand.
scient.soc. ansat i BUPL

Indførelse af aktivlinjen 
I takt med 80’ernes krise og lavkonjunktur kom velfærdsstaten under pres efter en pe-
riode op gennem 60’erne og 70’erne, hvor tilgangen til velfærdsstaten byggede på 
fuld beskæftigelse.

I 90’erne blev ungepakken indført. Aktivlinjen blev lanceret som et opgør med forsør-
gerkulturen og var i første omgang målrettet unge ledige kontanthjælpsmodtagere. 
Aktivering handlede mest om at holde unge væk fra kontanthjælpssystemet. Lavere 
ydelser og aktivering skulle være redskaber til holdningspåvirkning. Aktivering blev 
modydelse til kontanthjælp og dagpenge, som skulle motivere el ler skræmme den 
unge til at finde arbejde.

Fra starten af det nye årtusinde bar en række reformer præg af højere grad af kontrol 
med den enkelte og en begyndende central detailregulering. Målgruppen blev udvi-
det til at omfatte alle forsikrede ledige, personer på kontanthjælp og starthjælp samt 
personer på kontanthjælp eller starthjælp med andre problemer end ledighed. Og fra 
slutningen af 00’erne med højkonjunktur og rekordlav arbejdsløshed blev der sat 
endnu større fokus på hurtigst muligt i arbejde, og aktivlinjen blev udvidet til også at 
omfatte gruppen af sygedagpengemodtagere.

Socialpolitik og aktivlinjen i sygefraværspolitikken
Langtidssygemeldte har været målet for en række reformer siden 2000. Sygdomsbe-
grebet har undergået en forandring og er ikke længere en legitim årsag til fravær. Og-
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så sygemeldte er ligesom raske arbejdsløse underlagt den opfattelse, at de kan påtage 
sig at arbejde helt eller delvist med en hurtig aktiveringsindsats.

Der sygemeldes i dag ud fra en lægefaglig diagnose og raskmeldes ud fra et arbejdsev-
nebegreb, hvilket medfører, at mange bliver raskmeldt med henvisning til lovgivnin-
gen, selvom det er i strid med den lægefaglige vurdering.

Der anvendes adfærdsregulerende foranstaltninger i form af tidlig og hyppig opfølg-
ning på sygedagpengesager, skærpelse af den aktive egen indsats, øget brug af delvise 
syge- og raskmeldinger, intensivering af dialog med arbejdsgiveren om sygemeldtes 
arbejdsmuligheder og anvendelse af økonomiske incitamenter over for kommunerne. 
De enkelte sygemeldte skal kunne dokumentere, at de yder en tilstrækkelig egen ind-
sats, ellers kan sygedagpengene stoppes.

Aktivlinjen skulle oprindeligt tilgodese det enkelte menneskes muligheder for at ven-
de tilbage til arbejdsmarkedet. Vejen hertil kunne være tilbud om opkvalificering i 
form af kurser, uddannelse, oplæring inden for nye arbejdsområder, revalidering mv.

Den aktuelle forståelse af aktivlinjen er, at arbejde er løsningen på alle problemer – ik-
ke kun forsørgelsesmæssige problemer, men stort set alle sociale problemer. Syge og 
kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, skal i aktive tilbud. I pro-
jekter eller i praktik så tæt på arbejdsmarkedet som muligt. 

”At vende borgeren i døren”
Aktivlinjen har udviklet sig til at være en ren work-first tilgang, hvor det drejer sig 
om så hurtigt som muligt at komme ud på en ”rigtig” arbejdsplads. Betegnelsen ”at 
vende borgeren i døren” er blevet en anerkendt talemåde. Intentionen er at ændre 
borgerens adfærd, således at den enkelte løser problemet selv ved at finde tilfældig 
beskæftigelse uanset egne kvalifikationer. Det primære er, at borgeren undlader at sø-
ge hjælp, selvom der kan være behov for anden hjælp til at finde en vej tilbage til ar-
bejdsmarkedet. Risikoen er svingdørsklienter, der veksler mellem kortvarige job og pe-
rioder med ledighed og sygdom. De bliver fastholdt i en ond spiral, som samfunds-
mæssigt er ineffektiv, fordi de ikke kan fastholdes i beskæftigelse. Det er sket uanset, 
at arbejdsmarkedet har manglet uddannet arbejdskraft, og at Danmark i fremtiden 
har alt for mange ufaglærte, der ikke kan honorere kravene fra arbejdspladserne.

Mistillid til de sygemeldte
Virkningsløse arbejdsprøvninger af sygemeldte iværksættes i en lind strøm, men det 
er som om, at resultaterne af arbejdsprøvningerne ikke anvendes i den fortsatte op-
følgning. I en række tilfælde er målet med arbejdsprøvningen at opfylde betingelser-
ne for at kunne træffe en afgørelse om fortsatte sygedagpenge eller ej og ikke at af-
dække den enkelte sygemeldtes arbejdsevne.

De seneste eksempler er sygemeldte med lidelser, der kan være opstået eller forværret 
som følge af overvægt. Her er kravet om egen indsats, at den sygemeldte taber sig. 
Der har indsneget sig en tone af egen skyld i forhold til de helbredsmæssige forhold. 
Man kan vel nærmest tale om den enkeltes forsætlige skade på eget helbred. Senest 
har vi set diskussioner om det rimelige i, at psykisk syge (depressioner), for at bevare 
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Sygedagpengeområdet

retten til sygedagpenge, tvinges i en behandling, hvor der er stor tvivl om effekten, 
og som er forbundet med bivirkninger.

Eksempel på hvor vanskeligt det er at få tilkendt førtidspension  
En nu 63-årig enlig pædagog blev opsagt fra sit job i 2007 pga. sygdom. Kvinden gennem-
gik i begyndelsen af 1970’erne en operation pga. overvægt. Operationen mislykkedes og 
medførte efterfølgende yderligere vægtøgning og kroniske følger efter operationen. Herud-
over lider kvinden af dårlige knæ og har alene med smertelindring til formål fået indopere-
ret 2 nye knæ. Hun har omfattende slidgigt i hofter og ryg, astma, forhøjet blodtryk og de-
pression. De lægelige vurderinger er, at vægtreduktion er hypotetisk og urealistisk pga. den 
stærkt begrænsede fysiske funktionsevne. De øvrige helbredsproblemer vurderes ligeledes 
som stationære uden yderligere behandlingsmuligheder. Kvinden har gennemgået adskilli-
ge arbejdsprøvninger, men har ikke kunnet præstere tilstrækkelig arbejdsevne. Lægerne har 
anbefalet førtidspension. Kommunen gav afslag med den begrundelse, at man ikke kan 
udelukke, at kvinden kan blive selvforsørgende, hvis hun taber sig.   
Sagen blev anket til Beskæftigelsesankenævnet, som gav kommunen medhold i afslaget på 
førtidspension med samme begrundelse. Ankestyrelsen har afvist at behandle sagen. Hun 
er ikke berettiget til kontanthjælp pga. en mindre arbejdsmarkedspension, som er eneste 
indtægtskilde.

 

Aktivering bruges til at opnå højere statsrefusion
Der er ingen økonomisk eller menneskelig gevinst ved at være sygemeldt hverken for 
samfundet eller for den sygemeldte. Men når tiltagene tager afsæt i, at sygemeldte ik-
ke rigtigt er syge og samtidig kobles til et styringsredskab via refusionsbestemmelser, 
der gør, at kommunerne styrer efter højest mulig refusion, ligner det en katastrofe for 
de mennesker, der rammes. 

Det betyder, at aktivering ikke altid anvendes som et redskab til at få den enkelte tæt-
tere på arbejdsmarkedet, men til at opnå en højere refusion. Det skaber nogle af de 
seneste års eksempler på fuldstændig formålsløs og nedværdigende behandling af bå-
de ledige og sygemeldte. Staten styrer kommunernes tilbud til borgeren ved at give 
det højeste statstilskud til tilbud, som foregår på en arbejdsplads. Fx forøges statstil-
skuddet, hvis en sygemeldt efter 9 uger deltager i virksomhedspraktik, hvorimod en 
langvarigt syg udover 52 uger ikke indhøster noget tilskud til kommunens udgift til 
sygedagpenge. Så i stedet for at fokusere på den bedste indsats for tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet handler det om højest mulig refusion.

Fokus på indsatsen er de individuelle forhold/brister, og alt for sjældent tænkes i kol-
lektive løsninger – fx er der mulighed for at nedbringe sygefravær og varige skader på 
helbredet ved en målrettet arbejdsmiljøindsats. Sjældent er målet at give personen 
med nedsat arbejdsevne et løft i form af øget uddannelseskompetence. Dette bliver 
betegnet som overkompensation. Resultatet bliver i stedet udstødning fra arbejdsmar-
kedet med risiko for fattigdom.

Helt dominerende er øget kontrol, sanktioner som disciplineringsredskab og et krav 
om egen indsats i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Der er mangel på evidens i forhold til iværksatte foranstaltninger – målet er aktive-
ring og ikke evidensbaseret indsats.
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Der vedtages og iværksættes den ene ændring efter den anden uden, at nogen har en 
anelse om effekten for den enkelte. Der er langt hen ad vejen tale om sociale eksperi-
menter, byggende på et ideologisk grundlag og ikke eksakt viden. Der måles i forhold 
til, hvor mange der kommer ud af offentlig forsørgelse, men ikke hvor de går hen. 
Fagforeninger får i stigende grad henvendelser fra medlemmer, der er helt uden for-
sørgelsesgrundlag. Problemet er ophør af sygedagpenge og af slag på kontanthjælp 
pga. ægtefælleindtægt. Denne gruppe er helt koblet af, idet de nu er ”selvforsørgen-
de”. 

Et rummeligt arbejdsmarked
Det må være et grundprincip, at arbejdsmarkedet skal være rummeligt. Selvom man 
ikke kan yde 100 procent arbejdsindsats, bør man have ret til et arbejde på ordentlige 
vilkår. Det rummelige arbejdsmarked har været italesat i mange år med succes for 
nogle, men de mest belastede af fysiske, psykiske eller sociale årsager bliver alligevel 
sjældent inviteret inden for på arbejdspladserne. Under højkonjunkturen gik det ikke 
bedre for de allersvageste på arbejdsmarkedet. 

Ved lavkonjunktur øges risikoen for afskedigelse af en bredere gruppe, der ikke er 
fuldt arbejdsdygtige. Særligt ses en tendens til, at fleksjobbere afskediges under spa-
rerunder. 
I mange tilfælde mislykkes placeringer på arbejdsmarkedet. Det kan skyldes dårligt 
forarbejde eller et ordinært ansat personale, der i forvejen er presset. Personen, der er 
ansat i fleksjob eller anden aktivitet, oplever ofte endnu en gang udstødning fra ar-
bejdsmarkedet. De svageste får ofte mindst ud af aktivering, men bliver i stedet yder-
ligere marginaliseret. Oveni mister de deres selvværd, når systemet udelukkende til-
lægger dem værdi som arbejdskraft og ikke værdi som menneske. I stedet for at bidra-
ge til at løse sociale problemer kan aktivering give nye problemer.

Aktivlinjen og dermed adfærdsreguleringen i socialpolitikken har overvurderet det 
rummelige arbejdsmarkeds muligheder til skade for personer med nedsat arbejdsevne.

Alternative rådgivninger
Mennesker med andre problemer end arbejdsløshed er i stigende grad overladt til at 
søge hjælp andre steder end i kommunerne. I vores daglige virke i to fagforeninger 
bruges der mange ressourcer på socialfaglig rådgivning af medlemmerne. Borgere, 
som ikke har en fagforening, går til frivillige rådgivninger, patientfore ninger, rets-
hjælp m.fl. for at få hjælp. Den enkeltes magtesløshed opleves som massiv.

Standardiserede metoder kontra etik
Lovgivningen er gennem de sidste årtier blevet gennemsyret af kontraktindgåelse, 
men også af standardiserede metoder. Noget for noget er overskriften på den kon-
trakt, som indgås med borgeren. Problemet er dog, at der er tale om en ensidig kon-
trakt, som kan udtrykkes som: ”Hvis du er syg, skal du udlevere oplysninger om dig selv, 
deltage i regelmæssige opfølgningssamtaler og aktive tilbud. Du vil vær e berettiget til syge-
dagpenge, så længe du overholder r eglerne. Hvis ikke du gør , som der forlanges, bliver dag -
pengene bragt til ophør”.
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Sygedagpengeområdet

Argumenter om, at et aktivt tilbud ikke fører nogen veje eller direkte opleves som en 
nedværdigende behandling, vinder ikke gehør.

Sygeopfølgning, som oprindeligt skulle være en hjælp til sygemeldte bestående af den 
rigtige lægebehandling, den optimale mulighed for tilbagevenden til arbejdsmarke-
det, revalidering til omskoling og uddannelse osv., har i stedet udviklet sig til et nega-
tivt tilbud, hvor den sygemeldte sanktioneres. 

Eksempel på ophør af sygedagpenge  
En dagplejeleder rammes af blodprop i hjernen. Hun modtager under sygemeldingen brev 
om, at sygedagpengerefusionen er bragt til ophør, fordi hun ikke har returneret et oplys-
ningsskema til kommunen. Da hun aldrig har modtaget et oplysningsskema, må der være 
tale om en fejl, og dagpengene genoptages, men så let går det ikke. En langvarig sag, hvor 
borgeren ikke kan bevise, at hun aldrig har modtaget brevet ender i Ankestyrelsen, der gi-
ver kommunen ret i, at borgeren ikke har en undskyldelig grund til ikke at returnere oplys-
ningsskemaet. Selv efter, at ombudsmanden har vurderet sagen, fastholdes afgørelsen. Bor-
geren har ingen grund til ikke at aflevere skemaet. Hun står nu uden forsørgelse eller så-
kaldt ”selvforsørgelse”. 

Vores erfaringer er, at jobcentret opfattes som en modpart i stedet for et tilbud om 
hjælp. Fagbevægelsen udarbejder vejledninger til sygemeldte medlemmer om sy-
geopfølgning, ligesom lokale fagforeningskontorer fungerer som bisiddere, når de sy-
gemeldte skal deltage i opfølgningssamtaler. Fagforeningerne er ved at udvikle sig til 
socialkontorer, som vejleder medlemmerne om deres rettigheder og ikke mindst fald-
gruber for at undgå, at de rammes af yderligere sociale og indkomstmæssige proble-
mer. Det offentliges forpligtelser har ændret sig til borgerens forpligtelser over for det 
offentlige.

Arbejdsevnemetoden med ressourceprofilen som værkstøj skulle oprindeligt, efter lovgi-
vernes intention i forbindelse med førtidspensionsreformen sikre, at alle borgere fik 
ensartet optimal behandling uanset, hvilken kommune de tilhører. Staten gennem-
førte uddannelse/oplæring i brugen af metoden i samtlige kommuner. Grundlæggen-
de giver det god mening at sikre ensartet behandling, uanset kommune. Det skal bare 
ske under hensyn til, at én metode ikke nødvendigvis passer til alle, og at tilgangen 
ikke bliver maskinel. 

Ankestyrelsens undersøgelser viser, at kommunerne er blevet bedre til at bruge meto-
den, men vores erfaring er, at ressourceprofilen ikke bliver brugt som en fremadrettet 
proces fra det tidlige sygeforløb, hvor ressourceprofilen som værktøj skal afdække ar-
bejdsevnen og øge ressourcerne. Derimod bliver ressourceprofilen brugt til at legiti-
mere den beslutning, som kommunen har foretaget – typisk tilbud om virksomheds-
praktik, så sygedagpengene kan standses med ”god samvittighed” uden risiko for un-
derkendelse i ankenævnet. 
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Eksempel på nytteløse arbejdsprøvninger  
Lise blev som ung uddannet i børnetøjsbutik. Fik arbejde som pædagoghjælper og forsørge-
de sig selv og 2 børn. Efter et par år bliver hun sygemeldt pga. blodprop i lungerne. Hun af-
skediges pga. sygefravær og overgår til sygedagpenge fra kommunen.  
Efter 9 måneders sygdom iværksætter jobcentret arbejdsprøvning i et børnehus. Hun ud-
trættes hurtigt, har smerter i hele kroppen og tør ikke arbejde alene. Senere arbejdsprøves 
hun i fotoforretning, men kommer ikke op på mere end 3 timers arbejde dagligt.  
Sygedagpengene stoppes og hun overgår til kontanthjælp. Der iværksættes træning på fit-
nesscenter, 1½ time dagligt, og endelig placeres hun på et ”stifinderkursus” for ledige, der 
skal finde en vej tilbage til arbejdsmarkedet.  
Hun er stadig syg med mistanke om fibromyalgi. Der er ingen behandlingsforslag.  
Lise er nu 42 år – er træt og vil gerne have førtidspension for at få fred. Føler sig presset af 
jobcentret og oplever sig selv som statist i et cirkus. Hun er på kontanthjælp, hvilket inde-
bærer ophør af indbetaling til arbejdsmarkedspension, mistede rettigheder i a-kassen, ude-
lukkelse af efterlønsordningen osv.

  

Som det fremgår af ovennævnte eksempel har indsatsen alene været tilrettelagt på en 
hurtigst mulig tilbagevenden til arbejdsmarkedet uanset helbredsmæssige og sociale 
forhold. På trods af, at en arbejdsprøvning viste, at hun kun kan arbejde 3 timer dag-
ligt, kræver kommunen, at hun skal kunne arbejde fuld tid. Med den gældende lov-
givning er der ikke tid til udvikling af arbejdsevnen. Alt skal gå rasende hurtigt. Hvis 
arbejdsevnen ikke kan følge med, er der ingen anden vej end at stoppe sygedagpenge-
ne efterfulgt af kontanthjælp med tilfældige aktiveringsprojekter og et fattigere liv for 
familien med risiko for stempling og yderligere ekskludering af arbejdsmarkedet.

Ny social- og arbejdsmarkedspolitik
Der er brug for en relancering af en adskillelse af beskæftigelsespolitikken til en egent-
lig arbejdsmarkeds- og socialpolitik.

Rammen om både en arbejdsmarkeds- og en socialpolitik er helt overordnet den sam-
lede velfærdspolitik. Fremtidens velfærd afhænger af de valg, vi træffer, og at følgen-
de værdier bør være en del af fundamentet for velfærdsdiskussionerne:

•	 Social tryghed gennem en veludviklet velfærdsstat skal mindske social ulighed.
•	 Velfærdsstaten skal bygge på solidariske principper – og principper, der sikrer alle 

adgang til nødvendige ydelser.
•	 Retten til et værdigt liv også for dem med nedsat arbejdsevne – midlertidigt eller 

varigt.
•	 Økonomisk tryghed ved indkomstbortfald.

En adskillelse, hvor aktivering af både forsikrede og ikke-forsikrede ledige og syge-
meldte tager udgangspunkt i den enkelte og dennes behov, kompetencer og mulighe-
der på det ”virkelige” arbejdsmarked.
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Derfor skal ledige og sygemeldte ikke behandles ens
Arbejdsmarkedspolitikken skal overvejende tage sig af:
For at sikre vækst og velfærd kræver det en høj beskæftigelsesgrad og en veluddannet 
og kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkedspolitikken skal regulere udbud og efter-
spørgsel, sikre en uddannet og til enhver tid kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmarkeds-
politikken skal tillige sikre de rette strukturelle og organisatoriske rammer for sam-
menhæng mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraften. 

Velfærdspolitikken er bygget op omkring arbejdets positive betydning for alle, fordi 
arbejde både er vores forsørgelsesgrundlag, men også vores mulighed for at realisere 
et godt og spændende liv. Samtidig er det gavnligt for samfundsøkonomien. Derfor 
skal arbejdsmarkedspolitik også være med til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, 
der sikrer plads til personer med midlertidigt eller varigt nedsat arbejdsevne.

Socialpolitikken skal tage sig af:
Socialpolitikken skal både sikre økonomisk tryghed og den enkeltes velfærd i videre 
betydning herunder muligheden for at leve en værdig tilværelse.

En socialpolitik skal understøtte et værdigt liv til alle, hvor love og regler giver mulig-
hed for at tage udgangspunkt i det enkelte menneske.

Der skal ske en tæt helhedsorienteret indsats, hvor de tværfaglige løsninger er i cen-
trum. Det skal sikres, at der kan ske en socialfaglig indsats, hvor det giver mening i 
forhold til den enkelte at kombinere den socialfaglige indsats med aktivering.

Refusionsreglerne skal understøtte en værdig og helhedsorienteret indsats, og der skal 
være plads til at foretage en individuel vurdering.

Der er behov for konkrete ændringer
•	 Væk med bureaukratisk kontrol og sanktionsforanstaltninger.
•	 Sygedagpengelovens varighedsbegrænsning, kontanthjælpsloft og starthjælp 

skal fjernes.
•	 Hullet mellem at være uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand og til rådig-

hed efter dagpengelovens regler skal fjernes.
•	 De kommunale jobcentres indsats skal suppleres med en samtidig social indsats, 

hvilket kræver socialfagligt uddannet personale i jobcentrene.
•	 Statens refusion til kommunerne skal være ens, uanset indsatsen er beskæftigelse 

eller af socialfaglig karakter.
•	 Kollektive løsninger fx arbejdsmiljøtiltag på arbejdspladserne skal fremmes i ste-

det for individuelle krav og styring af den enkelte syge.
•	 Social ulighed skal gøres politisk og ikke individualiseres til, at det er din egen 

skyld.
•	 Medborgerskab skal ikke alene opnås ved arbejde – men skal være en rettighed 

for alle.
•	 Mere forskning i metoder i socialt arbejde – evidens for den tidlige indsats varige 

effekt.
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1  ’Alkohol, livsstil og helbred – en screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk. 
Maj 2010 og januar 2011’ , TrygFondens Forebyggelsescenter, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk 
Universitet, København, september 2011.

Der er brug for et bredere 
rehabiliteringsbegreb

Af Bettina Post, formand, Dansk Socialrådgiverforening

”Samlet set viser undersøgelsen, at ledige borger e, især gruppen på kontanthjælp, udgør en 
særligt sårbar gruppe, både hvad angår alkoholforbr ug, andre sundhedsrelaterede vaner og 
helbred. Disse borgeres liv er på forskellig vis præget af et dårligt helbr ed og en mer e usund 
livsstil end gennemsnitsbefolkningen i Danmark. Desuden tyder en del på, at alkoholpr oble-
merne fordeler sig på alle indkomstgr upper, omend de er størst blandt kontanthjælpsmodta -
gerne, hvor ca. 1/3 har et storforbrug, et skadeligt forbrug eller afhængighed.”1

Dette er den kortfattede konklusion i rapporten ’Alkohol, livsstil og helbred’, som 
Statens Institut for Folkesundhed sendte på gaden i september 2011. Der er umiddel-
bart to ting at sige til det. For det første at det ikke på nogen måde er en overraskelse. 
I hvert fald ikke for socialrådgivere. For det andet at det har sine gode forklaringer. En 
tredje kommentar kunne være, at det springer i øjnene, at resultatet angiveligt er 
kommet bag på de forskere, som har udarbejdet rapporten. Måske siger det noget om 
den stigende polarisering i vores samfund?

Mød fx Malene og Karsten. De har, ligesom mange andre i dette land, en del at tumle 
med, men hvad værre er, vi formår som samfund ikke at hjælpe dem på en måde, der 
kan sikre, at de kommer tilbage på sporet. Dette svigt vil fortsætte, indtil vi indser, at 
der er behov for en gevaldig omrokering i hjælpen til samfundets syge og socialt ud-
satte borgere. 

Malene er 46 år, og har i mange år arbejdet som hjemmehjælper i ældreplejen. Hun 
er netop blevet udskrevet fra hospitalet efter operation for en alvorlig rygskade efter 
et fald på trappen hjemme i opgangen. Hun har fortsat mange smerter og kan ikke 
længere klare det samme, som hun kunne, før skaden skete. Forude venter derfor 
langvarig genoptræning, som forhåbentlig kan bevirke, at hun genvinder funktions-
evnen. Malene er fuldt sygemeldt fra sit job og har selv konkluderet, at hun ikke læn-
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gere kan klare det fysisk krævende arbejde hjemme hos de ældre. Hun modtager der-
for sin opsigelse med blandede følelser. Det er en lettelse, at hun ikke skal tilbage til 
de skæve og tunge løft, men hun har i lang tid haft en dårlig økonomi og har bl.a. en 
alvorlig huslejerestance – og det hjælper ikke på sagen, at hun nu skal forsørge sig 
selv og sine to drenge, som hun er alene med og med sygedagpenge som eneste ind-
komst.

Hun er i det hele taget noget bekymret for drengene. Da de var små gik det meget 
godt med at sætte sig i respekt over for dem, men nu, hvor de er blevet store, har Ma-
lene svært ved at styre dem. Den ældste er lige droppet ud af teknisk skole, og det be-
kymrer Malene, da hun aldrig selv fik en uddannelse og ved, hvor svært det er at få et 
job, når man ikke har et eksamensbevis. Og lige nu betyder den stores arbejdsløshed, 
at lillebror brokker sig behørigt hver morgen over at skulle i skole, når storebror bare 
kan sove. Indimellem får han lov til at pjække, fordi Malene ikke orker at tage kam-
pen op.

Malene synes, at det hele er uoverskueligt. Hun er bange for, at de bliver sat på gaden, 
for der er kommet brev både fra boligselskabet og kommunen, men hun har ikke åb-
net dem. Hun magter ikke at tage fat i problemerne. Hun får ikke lavet de rygøvelser, 
hun skal, og har stadig sværere ved at tage sig sammen til at møde op til genoptræ-
ningen. Møderne hos sagsbehandleren i jobcentret stresser hende voldsomt, for der 
spørger de hele tiden om, hvornår hun mon raskmelder sig. Det kan hun slet ikke for-
holde sig til. Hun isolerer sig mere og mere, og der er dage, hvor hun ikke kommer ud 
af sengen. 

Karsten er 42 år og henvises af sin læge til det kommunale sundhedscenter med dia-
betestype II. Indtil for 11 måneder siden arbejdede han som it-administrator i en stor 
virksomhed. I forbindelse med flytning af firmaaktiviteter til udlandet blev han ar-
bejdsløs for første gang i sit liv, og efter de tre måneders opsigelse overgik han til dag-
penge. Han har ikke været i arbejde siden. Han har søgt et utal af job, men har hver 
gang fået brev om, at jobbet er besat til anden side uden, at han er blevet kaldt til 
samtale. 

I takt med at afslagene dumper ind ad brevsprækken, bliver han mere og mere ked af 
livet. Han får forskellige psykiske symptomer, som blandt andet viser sig som pa-
nikanfald, når han står i køen i supermarkedet. Så må han lade indkøbsvognen stå og 
skynde sig hjem, hvor han går i seng med gardinerne trukket for. Langsomt udvikler 
han en depression, som er stærkt medvirkende til, at hans efterhånden skrantende 
ægteskab går i opløsning. Efter skilsmissen mister han kontakten til sine børn, som 
ikke kan lide at være hos ham, fordi der er beskidt, og han altid er så træt og ked ad 
det. Karsten isolerer sig mere og mere og får slet ikke taget hånd om sin sukkersyge 
med de kost- og motionsvaner, som han godt ved, vil forbedre hans sygdom. 

Han har fået varsel fra jobcentret om, at udbetalingen af sygedagpenge snart standser, 
fordi perioden på 52 uger er ved at være udløbet, og det er tvivlsomt, at der er grund-
lag for at forlænge dem.

Både Malene og Karsten er i overhængende risiko for at havne på kontanthjælp til 
trods for, at de begge har haft en kontakt til jobcentret under hele deres sygeforløb. 
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Der er brug for et bredere rehabiliteringsbegreb

Den slags skæbner er der, jf. rapporten fra SIF, masser af i kontanthjælpssystemet. Og 
problemet er bl.a., at de har komplekse og sammensatte problemer, der på kryds og 
tværs griber ind i og forstærker hinanden. Det kan ofte være svært at adskille proble-
merne, og de er derfor svære at løse isoleret og enkeltvis. Ikke mindst er det væsent-
ligt at forhindre, at Malenes to sønner overtager Malenes strategier og dermed risike-
rer også at havne i kontanthjælp, hvis de støder på problemer i arbejdslivet. 

Skal Malene hjælpes optimalt, er hospitalets rygoperation og efterfølgende genoptræ-
ning ikke nok. Hun har også brug for en socialfaglig indsats, der kan styrke samværet 
med de to drenge, og støtte hende i opdragelsen af dem. Og hun har brug for be-
handling for den begyndende depression og for hjælp til at lade være med at isolere 
sig derhjemme. Endelig er der behov for et beskæftigelsestilbud fx i form af relevant 
revalidering, som kan kvalificere hende til andre job end det fysisk krævende arbejde 
i ældresektoren.

Karsten har brug for mere end en løbende regulering af sin diabetes og et kost- og 
motionstilbud. Han skal også i behandling for sine eskalerende psykiske problemer, 
hjælpes til igen at have kontakt med sin familie samt støttes langt mere intensivt i 
forhold til sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

Skal vi med andre ord hjælpe Karsten og Malene, er der behov for, at vi betragter de-
res sociale, sundheds- og beskæftigelsesmæssige problemer i et langt mere helhedsori-
enteret perspektiv, end vi gør i dag, hvor indsatsen i høj grad er optaget af ansvarsfor-
delingen mellem afgrænsede specialiserede enheder, som hver især kan en hel masse, 
men hvor kræfterne lader til ofte at være skønne og spildte, fordi ingen sikrer den 
nødvendige sammenhæng. Der skal tages hånd om alle problemerne på en gang, og 
de skal løses i et samspil på tværs af forvaltninger, sektorer og faggrupper, hvis hjæl-
pen for alvor skal batte. 

Desværre er der lang vej til, at Malene og Karsten kan få den sammenhængende ind-
sats, som de har brug for. Siden kommunalreformen er indsatsen sprængt i atomer. 
Det er temmelig paradoksalt, da overskriften på reformen netop var ”borgeren i cen-
trum”, fordi ambitionen var at samle indsatserne et sted, så ”borgeren ikke skulle løbe 
spidsrod mellem amt og kommune”. Med kommunalreformens indførelse burde der 
således potentielt kun være én kritisk samarbejdsflade tilbage, nemlig den mellem 
kommunerne og regionerne. Desværre medførte alle omvæltningerne med kommu-
nalreformen, at det i stedet blev overordentligt vigtigt at adskille opgaver og kasser 
skarpt, ligesom det blev vigtigt at afgrænse sig i forhold til, hvad der er et regionalt 
ansvar. 

Resultatet er, at borgerne må løbe fra dør til dør – ikke mellem amter og kommuner, 
men internt i kommunen – for at få den hjælp, de har brug for uden, at der no gen ste-
der tænkes i en samlet løsning. Samtidig synes den prioriterede løsning på samtlige 
problemer at være at få folk hurtigst muligt (tilbage) i job, og der skæves ikke til, om 
der kunne være andre og mere holdbare løsninger. Job er et væsentligt fokus fx efter 
sygdom, men der er behov for en accept af, at der til tider er andre løsninger, der må 
komme før eller sideløbende med en beskæftigelsesindsats, hvis det skal lykkes at få 
syge og socialt udsatte ind eller tilbage på arbejdsmarkedet og videre i livet. 
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Vi skal have rettet op på det forhold, at borgere med sammensatte problemer kastes 
rundt imellem forvaltninger og sektorer og dermed bliver hårdt ramt af konsekven-
serne af, at når noget er ”alles ansvar”, så bliver det meget hurtigt til ”ingens ansvar” 
i stedet for. 

Rehabilitering som en offensiv strategi til at hjælpe syge og 
socialt udsatte
Skal vi løse de samfundsmæssige problemer af et stigende antal kronikere, langtidssy-
gemeldte, ældre og borgere med sammensatte problemstillinger, er der altså behov 
for, at vi tænker nyt. En forbedret og proaktiv rehabiliteringsindsats er en oplagt, of-
fensiv strategi til at imødegå fremtidens sociale og sundhedsmæssige problemer. Re-
habilitering er netop en metode, der sammentænker løsningen af sundhedsmæssige, 
psykiske, sociale og beskæftigelsesmæssige problemer i en samlet indsats over for syge 
eller socialt udsatte, og sætter på eksemplarisk vis borgerens behov i centrum for ind-
satsen.

I ’Hvidbog om rehabilitering’ defineres rehabiliteringsbegrebet således:
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende 
og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsnin -
ger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og menings -
fuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en 
koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”2

Rehabilitering som løsning på samfundets sundhedsmæssige og sociale problemer er 
således relativt simpel og indlysende; der skal tænkes i sammenhængende forløb for 
den enkelte, som tager udgangspunkt i konkrete behov, ønsker og forudsætninger for 
at skabe et meningsfuldt liv for den, som gerne skulle være genstand for hele indsat-
sen, nemlig borgeren med behov for hjælp. Løsningen synes dog kompliceret at reali-
sere, så længe vi ikke tør gøre op med institutionaliserede vaner og handlemåder. Vi 
skal turde vende bøtten, hvis det simple og indlysende skal blive en realitet. I det føl-
gende skitseres derfor fire afgørende ændringer, vi som samfund skal turde foretage, 
hvis vi for alvor ønsker at satse på rehabilitering – og dermed undgå, at Malene og 
Karsten ender i langvarig kontanthjælp. 

Rehabilitering skal på den kommunale dagsorden
De ofte sammensatte og komplekse problemer skal som nævnt ikke løses enkeltvis, 
men derimod i en koordineret indsats, hvor flere forskellige faggrupper fra forskellige 
forvaltninger og sektorer arbejder sammen. Skal vi lykkes med denne am bition, skal 
særligt den kommunale indsats over for syge og socialt udsatte borgere reorganiseres.

Kommunerne skal sætte rehabilitering højt på dagsordenen og arbejde langt mere sy-
stematisk og målrettet på at skabe sammenhængende forløb. Vi står i dag i en situa-
tion, hvor vi har alle gode odds for, at rehabilitering kan lykkes. Kommunerne har 
med kommunalreformen fået en række nye muligheder for at arbejde på tværs og 
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2004,·s.16.
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skabe helhedsorienterede løsninger, fordi en række indsatser er blevet samlet i kom-
munerne. Men de forpasses. 

Kommunernes sundheds-, sociale og beskæftigelsesmæssige indsats skal i langt højere 
grad tænkes sammen i helhedsorienterede rehabiliteringsforløb, som har borgerne og 
ikke kasserne og de specialiserede og afgrænsede opgaver i fokus. De vandtætte skod-
der mellem de forskellige forvaltninger skal nedbrydes, og de enkelte forvaltninger 
skal have større frihedsgrader til at samarbejde på tværs med andre forvaltninger, sek-
torer, organisationer mv. om at skabe det mest optimale forløb for den enkelte borger. 
Som borger i sådant et forløb skal man tildeles en forløbskoordinator, som helt fra 
starten koordinerer indsatsen mellem de relevante fagpersoner, forvaltninger og sek-
torer, som er involverede. Forløbskoordinatoren kan være socialrådgiver, ergotera-
peut, sygeplejerske, fysioterapeut mv. alt afhængig af, hvilken problemstilling der er 
den dominerende for forløbets hovedperson. Forløbskoordinatorens fornemmeste op-
gave er, sammen med borgeren, at lægge en plan for hele rehabiliteringsforløbet og 
dernæst inddrage de faggrupper og forskellige tiltag, der skal til for, at succesen er i 
hus.

Som det er i dag, er det op til den enkelte kommune, om den vil indføre koordineren-
de tiltag som eksempelvis en forløbskoordinator. Skal vi for alvor få kommunerne til 
at sætte rehabilitering på dagsordenen, er der nok behov for, at der fra centralt hold 
bliver udstukket nogle retningslinjer for dette arbejde, både for at hjælpe kommuner-
ne på rette vej, men også for at sikre en ensartet indsats fra kommune til kommune. 
En mulighed kunne her være at gøre forløbskoordinatorerne til en obligatorisk del af 
sundhedsaftalerne, således som det allerede er tilfældet nogle steder.

Behov for en tidlig indsats
Ud over en styrket sammenhæng i indsatserne internt i kommunen, er der i stigende 
grad behov for, at der bygges bro mellem kommunernes og regionernes indsatser over 
for syge og socialt udsatte. Efter kommunalreformen er særligt de sundhedsmæssige 
opgaver blevet opdelt mellem kommuner og regioner; hospitalerne har ansvaret for 
indlagte patienters genoptræningsforløb samt den specialiserede ambulante genop-
træning, mens kommunerne har ansvaret for den generelle genoptræning og rehabi-
literingens øvrige indsatser. 

En sådan opdeling er ikke hensigtsmæssig, da den indikerer, at indsatserne kommer 
efter hinanden frem for sideløbende. Skal rehabiliteringen af syge og socialt udsatte 
for alvor lykkes, er der behov for en tidlig indsats, som starter allerede, mens borge-
ren er indlagt eller er i gang med et ambulant behandlingsforløb. Behandlingen skal 
allerede fra dag ét sammentænkes med eventuelle beskæftigelsesmæssige og sociale 
tiltag, der sideløbende med behandling og genoptræning hjælper borgeren tilbage til 
en hverdag, som er så tæt som muligt på det, den var før sygdommen.

Socialrådgiverne på sygehusene spiller en afgørende rolle i forhold til at sikre en tidlig 
rehabiliteringsindsats. Allerede mens borgeren er indlagt, kan sygehussocialrådgive-
ren sætte relevante beskæftigelsesmæssige og sociale tiltag i værk, som både letter 
overgangen fra region til kommune og skaber et fundament for, at borgeren hurtigere 
kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
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Et mere fleksibelt beskæftigelsessystem
En afgørende hæmsko for sammenhængende forløb for syge og socialt udsatte er 
jobcentrenes snævre beskæftigelsesmæssige mandat. Skal vi for alvor have helhedsori-
enterede indsatser i fremtiden, er der behov for, at beskæftigelsesindsatsen bliver gjort 
mere fleksibel. Mange, som har været langvarigt syge, har svært ved at genoptage de-
res job på samme vilkår som før sygdommen. Skal det lykkes at etablere vedvarende 
beskæftigelse efter et delvist invaliderende sygdomsforløb, er det igen nødvendigt, at 
regionernes og kommunernes sundhedsindsats og beskæftigelsesindsat hænger sam-
men om forløb med forskellige tiltag som aktivering, afhjælpning af sociale proble-
mer, sundhedsrettede tiltag, revalidering, kompetenceudvikling, job med støtte mv., 
alt afhængigt af borgerens behov. Som det er i dag, hæmmes indsatsen over for bor-
gere med andre problemer end ledighed oftest af, at den opbygges af elementer med 
hvert sit regelgrundlag og hvert sit finansieringssystem i beskæftigelses-, social- og 
sundhedslovgivningen. Der er derfor behov for en udvikling af metoder og indsatser 
over for borgere med sammensatte problemer. Det kræver fleksible rammer til at 
kombinere sundheds-, sociale og beskæftigelsesindsatser, som ikke er tilstrækkeligt til 
stede i dag. 

I det såkaldte ”6-by-samarbejde” har man taget de første skridt i retning af at formu-
lere en ændret indsats over for borgere med andre problemer end ledighed. I flere af 
de 6 byer har man således fritaget disse ledige fra kravet om aktivering og rituelle 
samtaler på jobcentrene. I stedet bruges kræfterne på projekter og tiltag, som med ud-
gangspunkt i individuelle behov skal få de svært socialt udsatte tilbage på sporet, 
men ikke i første omgang nødvendigvis i job. Også dette er en indlysende god idé. 
Først når indsatserne giver mening for den enkelte ledige, så det reelt udmønter sig til 
et samarbejde mellem den enkelte og myndighederne, kan vi med god samvittighed 
bruge så mange mia. kr. på beskæftigelsesindsatsen, som vi gør.

Et bredt rehabiliteringsbegreb
Skal ovennævnte tiltag lykkes, må vi også som fagpersoner tænke rehabiliteringsbe-
grebet anderledes og mere bredt. Det er ikke nok med strukturelle forandringer, vi har 
også brug for at nedbryde nogle barrierer i den måde, rehabilitering tidligere er blevet 
tænkt og udført på. I mange år har rehabilitering alene været på den sundhedsmæssi-
ge dagsorden, og er derfor stærkt præget af en sundhedsfaglig tankegang. Skal begre-
bet leve op til sine intensioner om at favne både de fysiske, psykiske og sociale aspek-
ter af menneskets liv, må det sættes ind i en bredere kontekst som en indsats, der bå-
de rummer sociale og sundhedsmæssige tiltag, og dermed er en aktiv del af både 
sundheds-, social- og beskæftigelsespolitikken. 

Vi skal som fagpersoner blive bedre til at se, at en nedsat funktionsevne ikke udeluk-
kende skyldes følgevirkninger af et sygdomsforløb, men også i høj grad kan skyldes 
sociale forhold. Det er ligeså afgørende for Karstens funktionsevne, at han får brudt 
sin isolation, som det er, at han får dyrket tilstrækkelig motion og reguleret sin diabe-
tes ordentligt. Får vi igen Karsten til at deltage aktivt i samfundet, bå de på arbejds-
markedet og i sit sociale netværk, er hans funktionsevne allerede forbedret betydeligt 
– og det kan endda have positive konsekvenser for hans diabetes, da det kan give 
ham et overskud til at dyrke motion og få den rigtige kost. 
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Rehabilitering handler således ikke kun om genoptræning og generobring af fysisk 
funktionsevne – selvom det selvsagt er en vigtig del af indsatsen. Rehabilitering 
handler også om at sikre sociale rettigheder og indsatser for de borgere, der støder på 
problemer i livet, og derfor ikke kan det samme som før såvel fysisk som psykisk og 
socialt. De skal hjælpes videre, og her bliver det vigtigt, at vi aktivt sikrer, at disse 
mennesker bliver bekendt med deres sociale rettigheder og bliver gjort i stand til at få 
gavn af dem. Den sociale deroute, mange er i risiko for at havne i efter langvarig syg-
dom, kan forebygges, hvis det fra forløbets start sikres, at alle får den hjælp, de har ret 
til og brug for. Hverken mere eller mindre.
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Socialpolitik for de svageste 
borgere
Det er ikke visioner og værdier, det skorter på, men betingelserne, hvorunder 
de kan udfolde sig og gennemføres fuldt ud – det har vi til gode. En ny politisk, 
social dagsorden skal bidrage til at virkeliggøre de socialpolitiske målsætninger. 
Det kræver en anden finansiering og forvaltning af det specialiserede sociale 
område. En national specialeplanlægning og et nationalt forskningsprogram.

Af socialfaglig konsulent, Vagn Michelsen, Socialpædagogernes Landsforbund 

Socialpolitiske visioner
Det er ikke visioner og værdier, det skorter på. De socialpolitiske målsætninger og in-
stitutionelle mål er klare og præcise. Det har de været siden udgangen af 1990’erne. 
Det er lovgivernes intention med Lov om social service, at anbragte børn og unge, 
handicappede (mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og psy-
kisk syge) og socialt udsatte (misbrugere og hjemløse) skal hjælpes ud fra den enkelte 
persons behov og forudsætninger og i et samarbejde med borgeren.

Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sik-
re, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, 
sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende – og hjælpen skal ydes 
med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste.

Formålet med indsatsen til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer er at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, at 
forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, at 
forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse samt at yde en helhedsoriente-
ret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig.

Det, at indsatsen skal tilrettelægges efter en konkret vurdering af den enkeltes behov, 
og at borgeren skal inddrages og høres, er himmelvidt forskellig fra tidligere sociallov-
givning, hvor det gennemgående har været, at den hjælpsøgende for at få hjælpen 
har skullet afgive retten til at definere egne problemer såvel som råderetten over egne 
forhold.
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For socialpædagogikken betyder loven for eksempel, at fokus flyttes væk fra barnet 
over på udviklingsbetingelserne og dermed på døgninstitutionen som udviklingsrum. 
I stedet for at se på barnets adfærd er der således fokus på de vanskelige livsomstæn-
dighed det har levet under, og hvordan de kan kompenseres. Voksne mennesker med 
handicap – fysiske og psykiske funktionsnedsættelser – er i dag borgere, hvor de før 
var klienter. Den hjælp og støtte, de har behov for, skal ydes efter en individuel vur-
dering, hvor den førhen blev tildelt som en kollektiv ydelse.

Formålsparagraffen sender ikke bare et vigtigt værdibaseret signal, men efterfølges af 
en meget stram lovgivningsmæssig regulering. En anbringelse af et barn uden for 
hjemmet er en meget indgribende foranstaltning, hvilket betyder, at kommunernes 
rolle på dette område er anderledes end på for eksempel dagtilbuds- og skoleområdet.

Anbringelser af børn og unge er nok et kommunalt ansvarsområde, men kompeten-
cen er ikke placeret på lokalt niveau for, at kommunerne skal udøve et lokalpolitisk 
skøn. Kompetencen til at anbringe børn uden for hjemmet er alene delegeret til kom-
munerne, fordi en sådan beslutning involverer et skøn, der er mere sagligt, når det 
foretages af kommunerne, der har kendskab til de lokale sociale forhold og til barnet 
og familiens forhold i øvrigt.

Ligesådan er det med hjælpen og støtten til voksne med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne. Den skal kompensere den enkelte borger for det handicap, der stiller 
vedkommende ringere end andre.

”Det sku’ vær’ så godt, og så’ det faktisk skidt”
Socialt udsatte og anbragte børn og unge skal sikres kontinuitet og et trygt omsorgs-
miljø med nære og stabile relationer til voksne. De skal sikres personlige udfoldelses-
muligheder, skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse – sundhed og 
trivsel. De skal – som andre børn og unge – forberedes til et selvstændigt voksenliv.

Voksne mennesker med handicap er borgere i eget hjem og skal have adgang til et 
udvalg af støttetilbud i hjemmet. De skal have adgang til et virksomt liv i arbejde og 
beskæftigelse og fuldt ud at blive inkluderet og deltage i lokalsamfundets fællesskaber. 
Det er de ideale forestillinger om indsatsen for udsatte børn og unge med særlige be-
hov og livet for voksne mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Over-
for disse forestillinger står en virkelighed, der er langt fra idealerne.

Kommunerne hjemtager anbragte unge i bundter fra opholdssteder og døgninstituti-
on og placerer dem i egen kommune på hybler uden tilstrækkelig pædagogisk opbak-
ning og tilsyn. De unge bliver ikke hørt inden afgørelsen om ændring af anbringelses-
sted eller hjemgivelse – i strid med serviceloven og intentionerne i Barnets Reform. 
Aldrig har kommunerne anbragt færre småbørn på døgninstitutioner end nu. Antal-
let af afgørelser om anbringelser rasler i det hele taget ned – og kommunerne sparer 
både på anbringelserne og det forebyggende arbejde. Det selvom, at intet peger på, at 
børnene og deres familier har fået det bedre – tværtimod. Uligheden og fattigdom-
men er steget markant.
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En nylig undersøgelse af Mogens Christoffersen fra SFI viser, at antallet af børn udsat 
for mishandling er større end hidtil antaget. Undersøgelsen viser også, at en stor del 
af børnemishandlingen aldrig kommer i myndighedernes søgelys. Det er kun 1 % af 
en årgang, der bliver genstand for en børnesag i kommunerne – altså under hver 5. af 
dem, der fortæller, at de har oplevet vold i barndommen (SFI 2010).

Rigtigt mange voksne mennesker med handicap bor i små og utilstrækkelige boliger, 
hvor hverdagslivet er institutionaliseret. Uden egen hoveddør, køkken og bad. Halv-
delen af dem er henvist til at tilbringe dagtimerne i deres bolig uden aktivitets- og 
samværstilbud eller beskæftigelse. Voksne mennesker med handicap, som bor i botil-
bud, deltager kun begrænset i de lokale fællesskaber, kultur- og fritidsaktiviteter.

10 års liberal ’socialpolitik’ har sat udviklingen i stå og forværret problemerne. De of-
fentlige anlægsinvesteringer på det særlige sociale område er siden 2001 faldet med 
66 % og efterlader et akkumuleret efterslæb på 1,8 mia. kr. Indsatsen har ganske en-
kelt tabt pusten og mistet engagementet.

Kommunerne vidste ikke, hvad de gik ind til
Der er gået lidt over 4 år, siden kommunerne i 2007 overtog det samlede ansvar for 
de specialiserede tilbud til udsatte børn og unge og handicappede. Flere kommunale 
chefer erkender i dag, at deres viden om området er stærkt begrænset, at deres for-
ventninger til styringen og overblikket var stærkt urealistiske, da de frivilligt bød ind 
på at overtage stort set rub og stub fra de nedlagte amter.

Socialpædagogernes interviewundersøgelse fra juni 2009 dokumenterer tydeligt, at 
kommunerne ikke havde forestillet sig, hvor komplekst et opgaveområde de overtog. 
Det har siden kendetegnet ’socialpolitikken’ for de svageste borgere. 

Det, som kommunerne er optaget af, er driften af tilbuddene. Standarder og retnings-
linjer for fx handleplaner og dokumentationsarbejdet, centralt styrede indkøbsaftaler, 
bygningsvedligeholdelse, faste rammer for design af hjemmesiden og informations-
materiale.

Kommunerne har mest af alt fokus på økonomien – køb og slag af ydelser – mens den 
faglige udvikling, hvordan kommunen kan kvalificere indsatsen for de svageste bor-
gere, fylder meget lidt. Det er rammebetingelserne, som har kommunernes opmærk-
somhed og ikke fagligheden og den måde, den organiseres og udøves på. Det er de 
økonomiske hensyn frem for de faglige, der prioriteres.

Lederne på handicapinstitutionerne – som eksempel – har fået mindre tid til de per-
sonale- og udviklingsmæssige opgaver. Det administrative fylder rigtigt meget. Mæng-
den af skrivebordsarbejde og møder er vokset. De oplever, at de må bevæge sig væk 
fra den faglige lederrolle over mod de administrative og strategiske opgaver. Deres op-
mærksomhed er trukket væk fra det daglige arbejdsliv i tilbuddet og over mod den 
udadrettede kontakt til driftsherren og de nye markedsvilkår.

Det, medarbejderne oplever, er, at der tages tid fra det rent indholdsmæssige og fagli-
ge til fordel for fuldstændig irrelevante rapporteringer. I en kommunal kvalitetsstan-
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dard for botilbud i henhold til Lov om social service § 108 står der om personlig pleje 
og praktisk hjælp (§ 83), at ydelsen bl.a. dækker bad: senge- eller brusebad med hår-
vask.

I kommunens oplæg til besparelser står der:
”Bad: Udgangspunktet er i dag, at der tilbydes bad hver dag. Fremadrettet bliver 
dette hver anden dag. Et bad er fastsat til 15 minutter pr. bad pr. borger. Bespa-
relsen svarer til ca. 0,9 stilling eller ca. 350.000 kr.
Som følge af, at der fremadrettet kun tilbydes bad hver anden dag, vil der ske en 
oprustning på vask for oven og neden på de dage, hvor der ikke tilbydes bad. En 
vask foroven og forneden er fastsat til 5 minutter pr. vask pr. borger. Det medfø-
rer et merforbrug svarende til 0,3 stillinger eller ca. 130.000 kr.”

Eksemplet er helt grotesk og vidner om, at kommunen ikke kender området og ved, 
at den socialpædagogiske indsats ikke bare er et spørgsmål om pleje og praktisk 
hjælp, men en udviklingsproces frem mod, at den handicappede eller sindslidende 
bliver selvhjulpen. Det er et samvær mellem socialpædagogen og borgeren, som må-
ske skal have et anerkendende ord med på vejen – eller overhoved motiveres for at gå 
i bad, barbere sig og tage rent tøj på. Hvad der den ene dag skal bruges 5 minutter på, 
tager måske næste dag 30 minutter.

Det som BUM-modeller, performance management og andet styringsbureaukrati har 
fremtvunget, når de specialiserede tilbud skal fungere på markedslignende vilkår, er, 
at de målretter deres ydelser efter kommunernes efterspørgsel frem for brugernes be-
hov. Vi er tilbage ved start: for at få hjælp skal borgeren afgive retten til at definere 
egne problemer og behov. Det er tilbuddene, der vælger borgerne og ikke omvendt.

Det har Søren Juul beskrevet mesterligt. Når sociale klienter ikke tages alvorligt og re-
spekteres og inddrages, som de skal efter loven. Når de ikke anerkendes som retmæs-
sige borgere, skyldes det den politiske diskurs, hvor tankesæt, som er og skal være sty-
rende for et privat kapitalistisk erhvervsliv, har koloniseret den offentlige sektor og 
skabt en kommandokultur på økonomiske præmisser. En kultur, som fører til kræn-
kelser og en ubehagelig og stigmatiserende sprogbrug fra borgmestre og kommunale 
organisationsfolk over for udsatte grupper, som kun gør problemerne værre.

Specialeplanlægning
I takt med, at kommunerne målrettet tager borgere hjem, oplever flere tilbud, at de 
får endnu flere forskellige målgrupper ind. Der er stor forskel på at arbejde med 
stærkt udadreagerende, måske voldelige drenge og indadvendte, selvskadende piger 
med spiseforstyrrelser, og at blande dem under samme tag er mildest talt fagligt uan-
svarligt.

Der sker i disse år en mærkbar afspecialisering af de sociale tilbud til udsatte og sårba-
re målgrupper. De specialiserede regionale tilbud og den nationale specialrådgivning 
forsvinder ganske langsomt. Den nødvendige specialisering og kompleksitet i tilbud 
til udsatte grupper og handicappede er truet, fordi kommunerne forsøger at klare sig 
selv. Nogle af lyst, andre af nød. 
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I foråret 2011 besluttede byrådet i Middelfart Kommune at lukke Udby Behandlings-
hjem i Nørre Aaby. En specialinstitution med plads til 32 børn med alvorlige følelses-
mæssige forstyrrelser og tilknytningsvanskeligheder. Der er 70 ansatte: socialpædago-
ger, lærere, psykologer og socialrådgivere. Var Udby behandlingshjem en jammerlig 
døgninstitution? Nej, behandlingsresultaterne er rimeligt godtgjort. Det anerkendes 
af byrådet i Middelfart og andre. Personalet er velkvalificeret. Netop uddannet til at 
tage sig af de meget behandlingskrævende børn. 

Er de børn forsvundet? Nej, tværtimod. Meget tyder på, at antallet af børn med følel-
sesmæssige forstyrrelser og tilknytningsvanskeligheder er stødt stigende. Hvorfor så 
lukke Udby Behandlingshjem? Jo. Det koster Middelfart Kommune penge, fordi an-
dre kommuner ikke anbringer børn på Udby. De finder andre, billigere og dårligere 
løsninger. 

Vi står i dag, som følge af strukturreformen, foran en afspecialisering. Den er ikke be-
stemt af faglige overvejelser om helhedsbehandling, sammenhæng og integration, 
men er økonomisk betinget. Det vil alt andet sige, at der er børn og unge, som ikke 
får det tilbud, der bedst kan understøtte dem i at få et godt liv.

Det rejser naturligvis spørgsmålet, hvordan samfundet sikrer, at der er de nødvendige 
tilbud til rådighed. Det oprindelige rammeaftalesystem blev aldrig det planlægnings- 
og udviklingsværktøj på det særlige sociale område, som det var tænkt som, og den 
nye aftale har heller ikke den forsynings- og udviklingsforpligtelse, som er nødven-
dig. Det kalder på en kulegravning af udviklingen på det specialiserede sociale områ-
de efter kommunalreformen og en national specialeplanlægning.

Kommunerne er presset på økonomien
Det er rigtigt, at der har været et opadgående udgiftspres på det specialiserede social-
område, men det er også en kendsgerning, at der i 2011 spares 16 % på døgninstituti-
onsområdet og 13 % på botilbud sammenlignet med regnskabet for 2009.

Det er også rigtigt, at sådan som serviceloven og økonomien er skruet sammen i dag, 
har kommunerne ikke de optimale muligheder for at løse opgaverne. VK-regeringens 
nul-vækst-strategi oven i en i forvejen anstrengt kommunal økonomi må have været 
frustrerende for enhver kommunalpolitiker.

Men, der er også grund til at kommunerne griber i egen barm. Kommunerne blev 
fuldt kompenseret af staten, så de kunne føre de mange nye opgaver videre uden at 
skære i serviceniveauet, men kommunalreformen var end ikke trådt i kraft, før kom-
munerne varslede de første nedskæringer på handicappede og anbragte børn.

Det er sandt, at driftsudgifterne til det specialiserede socialområde er steget, men det 
er også rigtigt, at der ikke er blevet flere penge til den enkelte borger eller ude på in-
stitutioner og tilbud. Udgiftsstigningerne skyldes blandt andet, at taksterne for en 
plads er steget markant i mange tilbud, men taksterne bestemmes af alt andet end 
forholdene på det enkelte tilbud.
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En af årsagerne til, at taksterne stiger, er, at kommunerne i stort omfang indregner 
centrale, administrative udgifter: indkøbsordninger, it-abonnementer, fælles joban-
noncer og så videre. Udgifter, som ikke følger den enkelte borger i det enkelte tilbud. 
Det er kommunernes indbyrdes køb og salg af pladser, som driver udgifterne i vejret. 
De stigende udgifter skyldes altså ikke, at tilbuddene får tilført flere ressourcer, men at 
kommunerne leger bytte-bytte købmand med hinanden. Men, der er en anden vej – 
og andre måder at tænke indsatsen på.

Socialpædagogik betaler sig
Der er brug for en tidlig indsats. En indsats, der skal tænkes som en investering. Cen-
ter for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har sat kroner og øre på, hvor meget sam-
fundet kan tjene, hvis der sættes ind med en tidlig socialpædagogisk indsats over for 
de socialt udsatte børn og deres familier. 

Udsatte børn, der bliver til udsatte voksne, koster samfundet knap 24 milliarder kro-
ner hvert år, når de lever på kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension i stedet 
for at få et fuldtidsarbejde og betale skat. Hvis samfundet via massive investeringer får 
vendt de udsatte børns livsbaner fra offentlig til egen forsørgelse, er fortjenesten tæt 
på 200 %, hvis indsatsen virker over for halvdelen af børnene. Hvis indsatsen kun 
lykkes for hvert femte barn, løber det stadig rundt.

CASAs beregninger viser blandt andet, at hvis man sætter tidligt og massivt ind på at 
give problembørn et normalt liv, så giver en investering på 4,7 milliarder kroner et af-
kast på mellem 11 og 13,5 milliarder kroner, hvis bare indsatsen virker for hver an-
den person.

Vi skal have stoppet nedturen. Først og fremmest skal vi have en finansieringsreform. 
En reform, der skal sikre, at kommunerne kan give den enkelte borger det specialise-
rede, skræddersyede tilbud, han eller hun har brug for. Det tilbud, der kompenserer 
den enkelte borger for det handicap, der stiller vedkommende ringere end andre – på 
grund af vilkår, borgeren ikke selv har valgt.

En finansieringsreform, som kan motivere kommunerne til at sætte ind, hvor det i 
virkeligheden betaler sig bedst både for den enkelte og samfundet: med en tidlig, en 
specialiseret og en tilstrækkelig indsats.

Ny tillidskultur
Der skal gøres op med den forvaltningspolitiske tænkning og mistillidskultur, som 
bølgen af management metoder har afstedkommet. Vi skal tilvejebringe nye tillidsba-
serede systemer. De sociale tilbud på det specialiserede område er mere en partner i 
opgaveløsningen end en leverandør på et marked. Der er brug for en forvaltningsre-
form.

I ”Fair løsning” såvel som ”Fair forandring” lagde S-SF op til et grundlæggende opgør 
med bureaukratisk tidsspilde i den offentlige sektor. Der skal investeres i bedre vel-
færd og de offentligt ansatte skal befries fra bureaukrati, kontrol og stregkoder. Til 
gengæld kræves målbare resultater, var de politiske udmeldinger. Det skal en ny rege-
ring holdes fast på. 
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Meget vil være vundet med en bedre dokumentation af indsats og resultater og en 
større videns- og forskningsbaseret praksis. Det forudsætter, at der forskes i det sociale 
og socialpædagogiske område. Der er brug for et nationalt forskningsprogram, som 
en del af løsningen. En forskning, der fokuserer på indsatsen, og hvad der virker i de 
mange sociale tilbud – for hvem det virker og hvordan.

Socialpædagogikken som vidensdisciplin og arbejdsområde har altid sigtet mod so-
cialt udsatte børn og unge samt handicappedes deltagelse og inklusion i samfundsli-
vet. En inkluderende socialpolitik skal skabe betingelser, hvorunder denne indsats 
kan udfolde sig og gennemføres fuldt ud.
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Et alternativt arbejdsmarked 
og de frivillige sociale 
organisationer

Af Johs. Bertelsen, forstander for Kristeligt Studenter-Settlement og for mand for Frivilligt Fo-
rum, landsforeningen for de frivillige sociale organisationer

”Det hører til SUM-programmets vigtigste formål at få suget kr eativitet, skjulte ressourcer og 
evner frem i bestræbelserne på at få skabt en ny socialpolitik. En politik, der bygger på lokale 
fællesskaber og menneskers egne ressourcer frem for på institutionsløsninger, behandlingsfi-
losofi og passive forsørgelsesordninger.” Sum-nyt nr. 4 1989

Sådan kunne en radikal socialminister, Åse Olesen, i en borgerlig regering formulere 
sig i 1989. En spændende vision, som desværre siden blev smidt ud med badevandet. 
Den affødte mange spændende projekter, men både i den daværende borgerlige rege-
ring og i de efterfølgende socialdemokratiske og borgerlige regeringer var der ikke po-
litisk vilje og tillid til at lade socialpolitikken udvikle sig baseret på lokale fællesskaber 
og gennem menneskers egne ressourcer.

I stedet fik vi den aktive socialpolitik, hvor den enkelte skulle yde for at nyde, og 
hvor grunden blev lagt til den ensidige kontraktpolitik, som stillede svage og udsatte 
borgere i den situation, at enten gør du, som vi lovgiver om, eller også sanktionerer vi 
dig. Og hermed havde man lagt grunden til det udstødende samfund. Ikke formule-
ret, men indirekte. Både politisk og pædagogisk var der tale om kærlighedens stærke 
arm eller jernnæven i fløjlshandsken: Vi vil dig det bedste, men hvis du ikke makker 
ret, udstøder vi dig.

Det er denne udstødning, som er udgangspunktet for denne artikel, eller man kan og-
så sige, at udgangspunktet er, at vi skal tilbage og tage fat der, hvor Åse Olesen slap. 
Hvordan får vi en ny socialpolitik, som ”får suget kreativitet, skjulte ressourcer og ev-
ner frem” i stedet for at smide dem ud med sanktionspolitikken og badevandet. Det 
er ikke værdigt for et rigt samfund som det danske, at vi lader en meget stor gruppe 
borgere, svage og udsatte ledige og førtidspensionister, opleve, at de kun er tilovers, 
til besvær og en udgift for det danske samfund. Ingen borgere i dette samfund er helt 
uden ressourcer og evner. Derfor må det også være samfundets opgave at skabe ram-
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merne for, at alle borgere kan få mulighed for at bidrage til det samfundsmæssige fæl-
lesskab og føle sig som en del af det.

Hvem taler vi om?
Efter 25 års erfaring med beskæftigelsesprojekter er det min erfaring, at der findes en 
gruppe af borgere, som ikke kan integreres på det etablerede arbejdsmarked, og som 
samfundet ikke har vilje til at tilbyde en alternativ udfoldelsesramme. Den manglen-
de vilje har givetvis mange begrundelser: manglende tillid til borgeren, et administra-
tivt apparat med begrænsede vurderingsparametre, et politisk system med manglende 
viden og manglende perspektiver på andet end kortsigtet økonomisk effekt.

Borgerne kender ikke og kan ikke gennemskue disse begrundelser. De oplever syste-
met som fjendtligt og føler sig ikke set ud fra deres individuelle personlige situation. 
Frem for at føle sig mødt af den offentlige administration, føler de sig jaget. Der er ta-
le om borgere, som ikke har været på arbejdsmarkedet i mange år, som har fysiske og 
psykiske problemer ofte kombineret med medicin- eller alkoholmisbrug. Det er bor-
gere, hvis økonomiske situation er elendig, og som derfor ofte også har store familiæ-
re problemer. Og endelig har en del af borgerne også en anden etnisk baggrund, som 
yderligere gør det vanskeligt for dem at komme ind på det danske arbejdsmarked. 
Men det er sjældent borgere, som ikke ønsker deres situation forandret, og som ikke 
drømmer om at slippe ud af deres fysiske, psykiske og økonomiske problemer og at 
blive accepterede som almindelige inkluderede samfundsborgere.

Deres problem er imidlertid, at de er gidsler i et sanktioneringsspil, hvor sanktione-
ringen bidrager til, at en mere velfungerende gruppe over dem finder ind på arbejds-
markedet, medens de selv skubbes længere og længere ud oven i købet med den sam-
fundsmæssige begrundelse, at det er deres egen skyld. De kan bare tage sig sammen.

En politisk prioritering
Først og fremmest er der behov for en politisk prioritering, hvis disse borgere skal 
rummes på en værdig og meningsfyldt måde. Det kræver et opgør med en generel 
statslig administreret sanktionspolitik, som ofte rammer både tilfældigt og uretfær-
digt, hvilket i sig selv er en trussel mod borgerens retssikkerhed.

I stedet for en overordnet sanktionspolitik er der i stedet behov for at udvikle sam-
fundsmæssige ”rum” og ”trædesten”, som bygger på den forudsætning, at borgerne 
gerne vil udfolde og udvikle deres ressourcer og være til samfundsmæssig nytte. Som 
nævnt har en vis procentdel af de ledige af fysiske, psykiske eller sociale grunde kun 
meget ringe mulighed for at komme ind på det etablerede arbejdsmarked. Disse bor-
gere har brug for et udfoldelsesrum, et alternativt arbejdsmarked, hvor de kan bidrage 
til den samfundsmæssige produktion og det samfundsmæssige fællesskab ud fra deres 
ressourcer og kompetencer.

I tæt berøring med dette alternative arbejdsmarked er der samtidig behov en formid-
lingskanal mellem det alternative arbejdsmarked og det etablerede arbejdsmarked. 
Dette kan etableres ved skabelsen af udviklingsforløb, hvor den enkelte borger kan få 
en personlig tilrettelagt plan for et uddannelses- og praktikforløb rettet mod det eta-
blerede arbejdsmarked. Udviklingsforløbet kan føre til, at borgeren kommer i arbejde, 
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men det kan også resultere i, at det konstateres, at borgeren har mere glæde af at ar-
bejde på det alternative arbejdsmarked.

Design af et alternativt arbejdsmarked og udviklingsforløb
Har man en inddragende og inkluderende vision som i Åse Olesens ovenstående ud-
spil, er man ude i et pædagogisk ærinde. Og dette er en væsentlig pointe i forhold til 
den eksisterende aktiverings- og sanktioneringspolitik, som i stedet for en pædagogisk 
og tillidsfuld tilgang til borgeren bygger på mistillid og straf. De daværende SUM-
midler (Sociale UdviklingsMidler) var da også knyttet tæt sammen med voksenunder-
visningsprogrammer bl.a. 10-punktsprogrammet.

For et inkluderende og motiverende udviklingsarbejde er signalgivningen vigtig: Vi 
laver det her, fordi vi gerne vil inddrage dig i samarbejdet. Udviklingen af et alterna-
tivt arbejdsmarked og udviklingsforløb skal således først og fremmest have et pædago-
gisk sigte og bygge på et pædagogisk metodegrundlag.

For det andet skal der også være et socialt sigte. Et alternativt arbejdsmarked er der ik-
ke kun for produktionens skyld, men også for at bidrage til den sociale sammen-
hængskraft. Folk, der er aktive på en arbejdsplads eller i lokalsamfundet, har langt 
større mulighed for at blive socialt inkluderede end borgere, som sidder inaktive uden 
for fællesskabet.

For det tredje har et pædagogisk designet alternativt arbejdsmarked en anerkendende 
funktion: Vi anerkender din ret til at være en legitim samfundsborger med de ressour-
cer og kompetencer, du har. 

De nødvendige partnerskaber
Udformningen af en model for et alternativt arbejdsmarked må ske i et samarbejde 
mellem det offentlige (stat og kommuner), arbejdsmarkedets parter og den tredje sek-
tor.

Staten har ansvaret for den overordnede lovgivning, og kommunerne har ansvaret 
for implementeringen, medens det er i samarbejde med arbejdsmarkedet og den tred-
je sektor, at et alternativt arbejdsmarked og udviklingsforløb kan udvikles og admini-
streres.

Ser vi først på det alternative arbejdsmarked, vil dette være et udfoldelsesrum, som vil 
være karakteriseret ved at fungere i et eget tempo og ved at være beskæftiget med op-
gaver, som ikke umiddelbart bliver varetaget af det offentlige eller på det private ar-
bejdsmarked. Opgaverne vil typisk ligge ude i lokalsamfundet og organiseret i den fri-
villige sociale verden også kaldet den tredje sektor. Dette vil også være i god forlæn-
gelse af de forudsætninger, som blev formuleret ovenfor nemlig, at borgerne skal mø-
des pædagogisk, og at de skal rummes inden for en social og anerkendende ramme. 
Det er netop disse forudsætninger, som ligger i det frivillige sociale arbejdes grund-
værdier.

Hertil kommer, at en del frivillige sociale organisationer i dag har udviklet stærke 
kompetencer i aktiveringen af de svageste ledige og kan bistå med rådgivningsporte-
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føljer, beskæftigelsesmuligheder og socialøkonomiske virksomheder på et meget kva-
lificeret grundlag.

Ser vi på udviklingsforløb som formidlingskanaler og brobyggere mellem et alterna-
tivt arbejdsmarked og det etablerede arbejdsmarked, vil der her være tale om, at den 
motiverede borger kan få designet et personligt udviklingsforløb, som kan føre ved-
kommende frem mod arbejdsmarkedet. Dette vil involvere både et samarbejde med 
uddannelsessystemet og erhvervslivet i samspil med den tredje sektor.
Et udviklingsforløb er for den ressourcesvage borger, som både socialt og uddannel-
sesmæssigt har behov for støtte og ro i en vis periode. I Arbejdsmarkedskommissio-
nens rapport fra august 2009 hedder det: ”Arbejdsmarkedskommissionen foreslår et nyt 
udviklingsforløb til personer, der aktuelt har en ubetydelig arbejdsevne, men hvor arbejdsev -
nen potentielt kan blive bedre.” (s.19).

Arbejdsmarkedskommissions hensigt er at forebygge, at man ender på førtidspension, 
og dette er også overvejelsen i denne artikel, at den enkelte borgers situation ses mere 
fleksibelt, så man ikke fastlåses på en bestemt ydelse eller i en fastlåst udgrænset posi-
tion, dog med den væsentlige pointe, at man ikke må kunne havne i en permanent 
”udviklingssituation”, hvis man mod forventning ikke opnår en plads på arbejdsmar-
kedet. Så skal man selvfølgelig have sin pension.

Den politiske rammesætning
Udfordringen for etableringen af et alternativt arbejdsmarked er selvfølgelig den poli-
tiske rammesætning. Hvordan skal borgerne visiteres, hvad skal de have i ydelse og 
hvor længe? Der er en lang række følsomme politiske spørgsmål, som ikke kun er vig-
tige for at sikre politisk legitimitet, men også for at sikre borgernes retssikkerhed.

Som udgangspunkt kan man sige, at de borgere, det handler om, er de borgere, som 
kommunerne i stigende grad opgiver at investere i, fordi refusionsordningerne er for 
dårlige dvs. borgere fra bunden af matchgruppe 2 og hele matchgruppe 3. Disse bor-
gere bliver ofte opgivet på et grundlag, hvor de ikke er tilstrækkeligt afklarede. De er 
ikke fundet kvalificerede til førtidspension, og man vurderer, at de ikke er værd at in-
vestere i som potentiel arbejdskraft.

For disse borgere kunne et alternativt arbejdsmarked være et tilbud, hvor de i samar-
bejde med medarbejdere i form af vejledere og instruktører kunne få ro til at få en 
mere dybtgående afklaring af deres situation. Ikke kun i form af, hvilken ydelse de 
fremover skal leve af, men også i form af, hvordan de med baggrund i personlige res-
sourcer og kompetencer kan få et konstruktivt hverdags- og arbejdsliv.

Modellen kendes fra de Fælles Ansvar 2-projekter, som har kørt fra 2007-2011. Her 
har man på værestedsbasis kunnet tilbyde borgere at skabe sig en aktiv hverdag over 
en længere periode, end det normalt sker i aktiveringsforløb. Fælles Ansvar 2-koncep-
tet kan imidlertid udvikles med større perspektiver, hvis det sker i et partnerskab mel-
lem kommunerne, frivillige organisationer og det private erhvervsliv. Partnerskaberne 
skal have et lokalt sigte, hvor den frivillige sociale organisation er ”hjemsted” for bor-
geren, og hvor kommunerne skaber mulighed for varetagelse af mindre lokale drifts-
opgaver, medens det lokale erhvervsliv kan tilbyde bløde praktikpladser. Partnerska-
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bet skal ikke mindst opdyrke en lang række sociale, omsorgsmæssige og miljømæssige 
opgaver, som ellers ikke bliver varetaget. Og der vil på dette alternative arbejdsmar-
ked ikke gå et klart skel mellem, hvem der er frivillig medarbejder, og hvem der er 
med på grund af ledighed. 

Tværtimod vil diversiteten i medarbejdergruppen bestående af ledige og frivillige væ-
re en væsentlig forudsætning for, at et alternativt arbejdsmarked ikke får karakter af 
beskyttet værksted. men derimod får karakter af at være et lokalsamfundslaboratori-
um, som bidrager til at inkludere både ressourcestærke og ressourcesvage i et aktivt 
medborgerskab.

I stedet for at blive opgivet skal man som borger have tilbud om at blive tilknyttet 
dette alternative arbejdsmarked. Forudsætningen er, at man indgår aftale om en fæl-
les aktivitets- og udviklingsplan, som definerer, hvor længe og med hvilke mål man 
vil deltage. Aktivitets- og udviklingsplanen skal bidrage til at afgøre, om man perma-
nent ønsker at være tilknyttet det alternative arbejdsmarked eller, om man ønsker at 
indgå i et mere personligt designet udviklingsforløb, som skal føre til, at man kan gå 
ind på det etablerede arbejdsmarked.

I stedet for at basere det alternative arbejdsmarked på sanktionspolitik bør det baseres 
på motivationsfaktoren i at blive en del af et aktivt fællesskab og måske også i ydel-
sesgradueringer, hvor der opnås et tillæg i kontanthjælpen for at deltage på det alter-
native arbejdsmarked, og hvor der gives et yderligere tillæg, hvis man vælger et per-
sonligt udviklingsforløb. Afklares man til permanent deltagelse på det alternative ar-
bejdsmarked, skal man kunne opnå en pensionslignende ydelse, som er til at leve af.

Hvad angår sanktionsmuligheder, bør deltagelse på det alternative arbejdsmarked ses 
som et arbejdstagerforhold, hvor der er indgået en aftale med den ledige om deltagel-
sesniveau, hvad angår antal timer og arbejdstimer og øvrige adfærdsregler. Manglen-
de overholdelse af aftaler vil ikke kunne betyde tab af kontanthjælp, men arbejdsgi-
veren vil kunne beslutte, at borgerens ansættelse ophører, og at vedkommende derfor 
mister tillægget for at deltage på det alternative arbejdsmarked.

De frivillige organisationers rolle
Det er en væsentlig pointe, at et alternativt arbejdsmarked og udviklingsforløb orga-
niseres i samarbejde med den 3. sektor i form af frivillige sociale organisationer af en 
række forskellige grunde:

1. Først og fremmest har de frivillige sociale organisationer udviklet en lang række 
opgaveporteføljer, som henholdsvis det offentlige og erhvervslivet enten ikke 
har ressourcer til at varetage eller interesser i at varetage. Opgaverne er både, 
hvad vi forstår ved almindeligt frivilligt arbejde, og det er i stigende grad også 
socialøkonomiske virksomheder, som udvikler nicheproduktioner, som mat-
cher medarbejdernes forudsætninger, og som ikke har en væsentligt konkur-
renceforvridende karakter. Hertil kommer, at der i lokalsamfundene er et stort 
potentiale for at udvikle medborgerskabslignende opgaver, hvor det alternative 
arbejdsmarked i samarbejde med lokale borgere kan varetage vedligeholdelses-
opgaver samt miljømæssige og sociale opgaver, som ikke kræver professionelle 
kompetencer.
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2. De frivillige sociale organisationer har mange års erfaring i at rådgive og yde 
omsorg til de mest udsatte borgere, hvilket betyder, at der er udviklet et særligt 
tillidsforhold mellem organisationerne og disse borgere. Dette hænger selvføl-
gelig også i høj grad sammen med, at de ikke har myndighedsopgaver på sam-
me måde som de kommunale forvaltninger. Samtidig har de frivillige organisa-
tioner ofte udviklet miljøer i form af projekter og væresteder, som danner basis 
for, at udsatte borgere her kan få et tilhørsforhold eller et hjemsted, som ellers 
kan være vanskeligt at finde i lokalsamfund, som i stigende grad har mistet lo-
kale fællesskaber.

3. De frivillige sociale organisationer har i kraft af de frivillige medarbejdere et 
helt særligt inkluderende potentiale, som både er indstillet på at rumme udsat-
te borgere, og som også er en væsentlig inspirationskraft for disse, når der skal 
tages nye opgaver op i lokalsamfundet.

Samtidig er det en væsentlig pointe, at de frivillige sociale organisationer som anden 
aktør, vil være meget afhængige af et tæt samarbejde med de kommunale forvaltnin-
ger om relevante personsager. Her viser erfaringer fra udbudsforretninger (i hvert fald 
i Københavns Kommune), at det faglige samarbejde mellem 2. aktør og social- og be-
skæftigelsesforvaltningerne bliver alt for sårbart, når borgeren så at sige er udliciteret 
fra kommunen og forventes afklaret af 2. aktør. Her vil partnerskaber være langt at 
foretrække, hvor der er aftalt klare forbindelseslinjer og opgavefordelinger mellem de 
frivillige organisationer på den ene side og forvaltningerne på den anden side.

Added value
Det lå i Åse Olesens vision at ”få suget kreativitet og skjulte ressourcer og evner frem” 
i forsøget på at udvikle en ny socialpolitik. Visionen var rettet mod ”lokale fællesska-
ber og menneskers egne ressourcer frem for institutionsløsninger, behandlingsfilosofi 
og passive forsørgelsesordninger”.

Det er skæbnens ironi, at der skulle gå godt 20 år, hvor der i stedet for fokus på lokale 
fællesskaber blev sat fokus på centralisering, institutionsløsninger og fortsat behand-
lingsfilosofi. Det eneste, man fik gjort op med, var de passive forsørgelsesordninger, 
men desværre på en uproduktiv måde, hvor den aktive socialpolitik kun blev udviklet 
til et disciplinerings- og sanktioneringsinstrument til enten at tvinge de ledige ind på 
arbejdsmarkedet eller at udstøde dem yderligere.

Nu står vi så over for en ny krise for velfærdssamfundet, og der tales om, at de frivilli-
ge skal hjælpe institutionerne med at klare bemandingen stadigvæk forvaltet under 
den meget centraliserede styringsmodel, New Public Management. Hverken politikere 
eller de meget økonomisk fikserede embedsmænd har viden, overblik eller mod til at 
forestille sig andre modeller. Som for 25 år siden har vi derfor behov for nye SUM-
midler (Sociale UdviklingsMidler), som kan begynde at arbejde med at udvikle nye 
infrastrukturer og styringsmodeller for, hvordan den store kraft, som ligger i, at alle 
passive borgere inddrages i at skabe fælles samfundsmæssig bæredygtighed, kan facili-
teres og administreres.

I stedet for som frivillige blot at servicere de store centrale institutioner kan hele den 
3. sektor gå i spidsen for at udvikle nye lokalsamfundsmodeller, som sætter fokus på 

60

En ny socialpolitik

Casa års 11.indd   60 10/10/11   16.44



61

Et alternativt arbejdsmarked

social, miljømæssig og sundhedsmæssig bæredygtighed. Det alternative arbejdsmar-
ked skal ses som lokale udviklingslaboratorier, hvor ledige og engagerede borgere 
sammen arbejder med at udvikle lokale idéer og netværk, som kan bidrage til social 
inklusion, bæredygtigt miljø og folkesundhed.

Dette vil kræve en civilsamfundsstrategi, som er langt mere ambitiøs end den, som 
regeringen fremlagde i begyndelsen af året. Civilsamfundet er et samfundsmæssigt rå-
stof ligesom vand eller olie, men for at indvinde kraften af det i form af større sam-
fundsmæssig bæredygtighed, kræves det, at der investeres helt andre midler i lokale 
infrastrukturer, udvikling af decentrale styringsmodeller og forskning i de centrale 
indsatsområder.

Investeringerne vil kunne komme mangefold igen gennem opnåelsen af bæredygtig-
hedseffekter på de centrale områder. Men en forudsætning er, at en sådan indsats 
præsenteres som et helhjertet langsigtet regeringsprogram, hvor der er en helt ander-
ledes vilje til at inddrage civilsamfundet som samarbejdspartner, og hvor man tør se 
en sådan udvikling gennem et meget langsigtet træk, hvor eventuelle udviklingsmid-
ler følges op af helheds- og udviklingsplaner for området.
 
Og er det ikke det, vi har fået en ny regering til?
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organisationsmodeller 
– afbureaukratisering er ikke nok

Af Henrik Egelund Nielsen

”Væk med bøvlet, Inger” åbnede som en elektronisk brevkasse i foråret 2010 på Be-
skæftigelsesministeriets hjemmeside, hvor alle kunne komme med forslag til at redu-
cere det enorme bureaukrati på beskæftigelsesområdet. Inger Støjberg erklærede frej-
digt, at ”vi vil benytte enhver lejlighed til at fjerne bureaukrati og frigøre ressourcer, 
så alle gode kræfter kan bruges på at hjælpe mennesker i job.” De andre ministerier 
fulgte trop, ”Væk med bøvlet” blev en bred regeringskampagne. Så selv den regering, 
der i 10 år systematisk har udbygget bureaukratiet i det offentlige, erkendte, at der ik-
ke var nogen vej uden om at positionere sig på at ville bekæmpe det.

Men hvad er det for et uhyre, der er vokset så stort, at selv de mest indædte kontrolf-
reaks og New Public Management-fans nu i hvert fald i ord vender sig mod det? Hvis 
vi tager udgangspunkt i arbejdet i social- og beskæftigelsesforvaltningerne, så er der 
mange elementer og udviklingsforløb, som man skal være opmærksom på, hvis man 
vil forstå udviklingen og gøre noget ved den. 

Årsager til bureaukratisering
Der er de klassiske bureaukratiske konstruktioner: unødigt tung og indviklet lovgiv-
ning og rigide administrative konstruktioner. Et eksempel er den obligatoriske opde-
ling mellem jobcenter, udbetalingsenhed og socialforvaltning, som skaber adskilte si-
loer i kommunerne. Et andet er reglerne om fremmøde for ledige og sygemeldte og 
om cv-tjek, som udarter til tomme, arbejdskrævende ritualer. Den type bureaukrati 
kommer dog ikke kun fra staten, men også fra lokale politikere og ledere. Stiv siloop-
deling i den kommunale forvaltning er fx kun i ringe udstrækning skabt ved lovgiv-
ning, det er i høj grad kommunal avl, især efter kommunalreformen.
 
En stadigt tættere kontrol af både borgere og ansatte skaber også bureaukrati, fordi 
den forudsætter regulering og registrering. Tilsvarende vokser arbejdet med doku-
mentation i takt med behovet for data til ledelsesinformation og statistik. Til en vis 
grad systematiseres det med digitalisering, herunder nye administrative systemer, 

En ny socialpolitik

Casa års 11.indd   63 10/10/11   16.44



som fx digitaliseringen af sagsbehandlingen på børn og ungeområdet (DUBU) og på 
handicapområdet (DHUV). Systemerne skal føre til systematik og arbejdsbesparelse, 
men realiteten er alligevel, at de kræver mere tid ved skærmen og mindre tid til bor-
gerne.

Fokuseringen på økonomien er endnu en kilde til bureaukrati og tungere arbejdsgan-
ge, fordi kommunerne indfører stive systemer for visitation, overholdelse af frister, 
opfølgning osv. Mange sager skal gennem visitationssystemer med stor skriftlighed og 
flere led, og overholdelse af refusionsbestemte frister kan medføre et stort merarbejde, 
der også har ritualets præg. 

Endelig kan nævnes de politisk/ideologisk motiverede BUM-modeller og kravene om 
udbud af offentlige opgaver til anden aktør, der ofte er overordentligt arbejdskræven-
de og bureaukratiske. 
Bureaukratiseringen udspringer altså ikke fra en enkelt kilde. Den gennemsyrer syste-
met fra regering og Folketinget ned til ledelsen i den enkelte kommune eller forvalt-
ning. Kommunerne vånder sig over det bureaukrati, staten vælter ned over dem, men 
de er tilsyneladende ret blinde for deres egne bidrag – siloerne, ledelsesinformatio-
nen, administrative systemer, byzantinske visitationsprocedurer osv. For slet ikke at 
tale om evindelige omorganiseringer, når en ny chef skal sætte sit stempel på sin for-
valtning.

For det er en særskilt pointe, at de ansatte og brugerne skal leve med, at bureaukratiet 
hele tiden er under udvikling. Systemet kommer tilsyneladende aldrig i ro, så de in-
volverede kan besinde sig og lære at leve med vilkårene med de tillempninger, de kan 
få listet ind i hverdagen. Der er hele tiden mere på vej, man er til stadighed midt i 
omstillingen, nye systemer er på tegnebrættet eller på vej i udbud fra Servicestyrelsen. 
Et lysende eksempel er ovennævnte ’bøvle-kampagne’, som lugede enkelte tidsler 
væk. I beskæftigelseslovgivningen kom der 46 forslag til afbureaukratisering, hvilket 
Inger Støjberg udråbte som en stor sejr uden at nævne, at hendes ministerium fortsat-
te med at sende nye regler ud, så a-kassen Min A-kasse ved en 12 dages ’printaktion’ 
ved udgangen af 2010 kunne konstatere, at de samlede regler fyldte 22.408 sider, og 
at der på bare 100 dage kom 156 nye dokumenter til med ny regulering.

Det er et større arbejde at afdække, hvad der er årsagerne til den vildtvoksende bu-
reaukratisering. Her skal det kun konstateres, at der er en række ting i spil – helt pa-
rallelt med, at der er mange kilder til udviklingen. New Public Management er som 
allerede antydet en overordnet forståelsesramme, som præger mange konkrete æn-
dringer. Men udviklingen skyldes ikke en organisationsideologisk modebølge. Snarere 
er denne bølge en overbygning på nogle meget stærke politiske dagsordener. Mar-
kedsgørelse og udlicitering er fx et højprofileret politisk projekt, som New Public Ma-
nagement leverer argumenter og modeller til. 

Andre politiske dagsordener har været de store disciplineringsprojekter for arbejdslø-
se, kontanthjælpsmodtagere og etniske minoriteter. Bygget på massiv mistillid til bor-
gerne og med en målsætning om kontrol, håndfast styring og indbyggede skræmme-
effekter. Det skulle ikke være sjovt at være ’uværdigt trængende’ og modtage offentli-
ge ydelser. Kobler man det med en tilsvarende mistillid til offentligt ansatte, der i for-
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reste led skulle udføre politikken, så er det ikke overraskende, at rigoristisk regulering, 
kontrol og sanktioner står centralt i bureaukratiseringen. 

Og så er den stramme økonomi som nævnt også en vigtig årsag, fordi den er blevet 
sat igennem i kommunerne med tæt styring, kontrol og krav om en nulfejls-kultur. 
Lederne holdes ansvarlige for budgetstyringen, så de sikrer sig ved at opbygge en 
stram styring. 

Konsekvenserne af udviklingen
Konsekvenserne af udviklingen er massive i dag. Der er en enorm optagethed af pro-
ces: detailregulering er vokset og vokset, og reglerne har skullet følges. Fluebenene 
skulle sættes korrekt i forhold til frister og formalia. Beskæftigelsessystemets udart-
ning er allerede nævnt, men vi ser det også på andre områder, hvor styringen har væ-
ret mindre paranoid, og hvor den heller ikke er blevet koblet til refusionssystemer.

Fx kan Ankestyrelsens praksisundersøgelser begrundes med gode argumenter om fag-
lig sparring og kvalificeret modspil til kommunernes arbejde med udsatte børn, han-
dicappede, udsatte grupper osv., men takket være en meget detaljeret regulering i lov-
givningen, så sniger flueben sfokusering sig også ind her. Børnesagsbehandlerne kla-
ger fx over, at de får anmærkninger for fejl – ofte med voldsomt ekko i pressen og Fol-
ketinget – selvom de faktisk kan se, at de gør det rigtige i den konkrete sag. Det er ik-
ke korrekt at handle fornuftigt sammen med forældrene og børnene på det tidspunkt, 
hvor ’the window of opportunity’ åbner sig i en børnesag, hvis ikke formalia vedr. 
§ 50-undersøgelser, handleplaner, børnesamtalen osv. er overholdt. Lovens regulering 
af sagsbehandlingen har absolut sympatiske intentioner, men den er blevet så tæt, at 
den kan kollidere med den yderst komplicerede virkelighed i en anspændt børnesag. 
Formalia kan blokere for fornuft og rettidighed i det levede liv.

Generelt fortoner borgerne og deres reelle behov sig i takt med bureaukratiseringen. 
Det er vigtigere at kunne sætte flueben ved, at samtalen med en langtidssyg er af-
holdt, end at overveje, hvad der faktisk er meningsfuldt for at få borgeren på skinner 
igen. Revisionens strenge øje er på formalia, ikke på det endelige resultat for borger-
ne. Sagsbehandlernes tid med borgerne skrumper da også til det absurde: ved Dansk 
Socialrådgiverforenings seneste tidsundersøgelse af børnesagsbehandlernes tid brugte 
de kun 11 minutter i timen på borgerkontakt. Sagsbehandlerne i jobcentrene lå en 
brøkdel bedre med 12 minutter. Langt det meste af den øvrige tid går med admini-
strative opgaver. Det er tankevækkende at se denne udvikling i lyset af politikeres og 
lederes konstante snak om, at socialt arbejde skal være evidensbaseret. Den daglige 
praksis kommer til at dreje sig om at få tingene til at fungere korrekt i forhold til de 
forvoksede administrative systemer, og målsætningen om evidens – sikkerhed for en 
faktisk effekt – fortoner sig som fraser. 

Mistillid til borgerne har som nævnt været et centralt element i bureaukratiseringen. 
Det samme gælder holdningen til de ansatte. I enkelte tilfælde har den været direkte 
fjendtlig, som man fx så det i VK-regeringens første år, hvor især Ventrepolitikere an-
greb socialrådgiverne på beskæftigelses- og integrationsområdet med påstande om il-
loyalitet og om passivisering af borgerne. Styringen og kontrollen afspejler således en 
nedvurdering af de ansattes faglighed. Det paradoksale er, at reguleringen ofte er fore-
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taget af folk, der er uden specifikke faglige kvalifikationer til det. DJØF-administrato-
rer og -konsulenter har meget lidt faglig ballast, når de fastlægger procedurer for so-
cialfaglig praksis. Det faglige personale har derfor oplevet en indskrænkning af deres 
faglige handlerum. Sideløbende har der været tendenser til en DJØF-isering af ledel-
sen i kommunerne, så de fagligt funderede ledere har fået mindre mulighed for at sty-
re udviklingen. 

Hvad gør vi for at komme videre? 
Hvordan gør vi op med det kvælende bureaukrati, der gennemsyrer hele systemet?

Som man allerede kan se, så er afbureaukratisering a la ’bøvl-kampagnen’ vanskelig. 
En tilbagerulning af de mange konkrete ændringer vil være meget lang, og den vil 
undervejs møde modstand fra alle de aktører, der har skabt det nuværende system, og 
som får magt og position af det. Det vil blive en kamp fra hus til hus på centraladmi-
nistrationens (og konsulenternes) vilkår. Samtidig vil det indholds mæssigt ikke være 
vidtrækkende nok. Der er behov for et opgør med den tænkning, der har skabt bu-
reaukratiet: med markedsgørelsen, mistilliden til borgerne og de professionelle, med 
forestillingen om, at kvalitet nås gennem procesregulering og kontrol osv. Så vi skal 
gå på to ben – både skridt for skridt-afbureau kratisering og en mere grundlæggende 
omstilling.

Målene for omstillingen må være flere. For det første en anderledes inddragelse af ud-
satte borgere i et samspil med det sociale system. Vi må tage livtag med mistilliden og 
umyndiggørelsen og finde måder at mobilisere borgernes egne løsninger og ressour-
cer. Systemet må i højere grad være i stand til at tilpasse indsatserne i dialog med de 
enkelte borgere. 

Et andet mål er at muliggøre en mere grundlæggende forebyggelse ude i samfundet. 
Overalt ønsker man at styrke forebyggelse og en indsats tæt på borgerne, så man kan 
få dem ind i gode forløb i det ’normale samfund’ og undgå kostbare og ekskluderende 
indsatser i det sociale system. En fornuftig bestræbelse, som vil få stadigt mere mom-
entum. Men bureaukratiseringen trækker den stik modsatte vej. De nævnte tidsun-
dersøgelser viser, at den reducerer borgerkontakten, og at fokus drejes mod forvalt-
ningen, kontoret og skærmen. Derfor kræver en seriøs forebyggende linje et opbrud 
fra den bureaukratiske måde at arbejde på. Socialarbejderne skal mere ud af forvalt-
ninger og institutioner for at komme tættere på borgerne i skoler, fritidsliv, arbejds-
pladser, uddannelsessteder, lokalområdet osv., og de skal kunne skabe løsninger sam-
men med borgerne – både ’klienterne’ og dem i deres omgivelser – fleksibelt, ufor-
melt, hurtigere, mere konsultativt, mere på borgernes præmisser. 

Det forudsætter en befrielse af de professionelles faglighed – det er også et indlysende 
mål. Vi skal have åbnet for den kvalitet og kreativitet, der skabes, hvis der bliver rum 
for og stilles krav til fagligheden. Der skal systematisk arbejdes ud fra den bedste fagli-
ge viden og på et stadigt bedre vidensgrundlag, og den etiske diskussion i socialt ar-
bejde skal genrejses. Etikken har haft trange kår i et gennemreguleret eller manualise-
ret system, men etisk refleksion er en afgørende dimension i det sociale arbejde, der 
rummer så mange vidtrækkende dilemmaer i hverdagen.
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Et fjerde mål må være et ændre fokus i dokumentationen. Vi skal se på resultaterne, 
flueben er ikke nok: en indsats skal føre til faktiske ændringer. Hele evalueringen og 
dokumentationstænkningen skal drejes fra formalia og proces til at se på de forbed-
ringer, borgerne får i deres liv.

Endelig må man se i øjnene, at en omstilling også bør føre til en billigere social ind-
sats. Eller som minimum en, der ikke er dyrere. Det er et mål, man lige så godt kan se 
i øjnene med det samme – det bliver et vilkår. 

Hvad gør vi så konkret? 
Vi bør give os i kast med at flytte og udvikle det sociale arbejde hen mod de arenaer 
og arbejdsformer, som kan realisere de skitserede mål. 

Et eksempel: Arbejdet med udsatte familier og børn er i dag i vid udstrækning bundet 
til forvaltninger og særforanstaltninger med alle de formaliteter/det bureaukrati, der 
er – og nødvendigvis må være – knyttet til den form for arbejde. Afstanden til de ste-
der, hvor børnene og familierne lever – daginstitutioner, skoler, fritidstilbud, lokalom-
rådet osv. – er i flere henseender lang. Den særlige (og kostbare) sociale indsats risike-
rer derfor at blive ekskluderende og ikke særlig hjælpsom der, hvor problemerne viser 
sig i dagligdagen. Pædagoger, lærere mv. kan med god ret føle, at de står alene. Derfor 
må hjælpen til udsatte børn og forældre flyttes geografisk, fagligt og indsatsmæssigt, 
så den i langt højere grad kan ske uden for forvaltningen og foranstaltningerne, in-
den problemerne vokser ud af kontrol. Fokus må udvides, så man meget mere fleksi-
belt kan spille sammen med familien og den daginstitution, skole, idrætsklub, lokal-
område osv., som barnet skal kunne leve i. Det kræver et andet indsatsrepertoire og 
andre metoder, dialog og samarbejde med mange aktører. Og det kræver som nævnt 
et fleksibelt, netværksorienteret og til dels konsultativt socialt arbejde. 

Et andet eksempel: Man kan nøjes med at forholde sig til udsatte borgere uden arbejde, 
når de kommer ind ad døren i jobcentret og så prøve at disciplinere dem til at være 
’aktivt arbejdssøgende’, mens man pålægger dem mere eller mindre udsigtsløs aktive-
ring. Eller man kan opbygge netværk og åbninger ude på uddannelsessteder og lokale 
arbejdspladser, så man i meget individuelle forløb kan hjælpe de ledige med at undgå 
at glide ud/hjælpe dem ind og især støtte dem i at fastholde arbejdet eller uddannel-
sen, når de kommer ind igen.
 
Et tredje eksempel: Vi kan endelig tage alvorligt, at udsatte mennesker oftest bor i bo-
ligområder, der langt fra giver dem optimale livsmuligheder. De er ofte isolerede og 
har få muligheder for meningsfuldt at kunne deltage i og bidrage til fællesskaber om-
kring dem. Det kan medføre et liv med alvorlige sociale problemer og medfølgende 
sundhedsproblemer, fordi ensomhed og udsigtsløshed gør mennesker syge. Det er ab-
solut kendt viden – og alligevel er lokalområdet gledet meget langt ud i periferien af 
det sociale arbejdes interessefelt, og det fylder intet i de meget store sociale udgifter. 
Af samme grund er udviklingen af ’alternative arbejdsmarkeder’ i lokalområdet aldrig 
for alvor blevet til noget, selvom socialøkonomiske virksomheder osv. længe har væ-
ret blandt politikernes foretrukne hon-nørord.
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Man kan indvende, at sådanne arbejdsformer ikke er nye. Det er korrekt, og det er 
korrekt, at mange kommuner faktisk forsøger udvikling i den retning. Men det er alli-
gevel milevidt fra langt det meste af den sociale praksis. Der er mange ord og gode 
hensigtserklæringer, men det er slet ikke der, ressourcerne og tyngden i den kommu-
nale hverdag er. Og det er en helt afgørende pointe, at vi ikke kommer den vej, hvis 
vi ikke gør op med de mekanismer, der har ført os ud i det monstrøse bureaukrati. Vi 
skal væk fra stive sektorgrænser, der bliver udbygget til det absurde af bestiller-udfø-
rer-modtager modeller (BUM), vi skal koncentrere os mindre om at udvikle knivskar-
pe visitationsmodeller og store it-baserede forvaltnings- og registreringssystemer, og 
vi skal væk fra fastlåsningen af socialarbejderne, som forhindrer dem i at udfolde de-
res faglighed sammen med de mennesker, de skal hjælpe. Arbejdet skal flyttes over i 
borgernes egen verden med netværksdannelse mellem alle de offentlige instanser og 
med områdets klubber, foreninger, boligforeninger, virksomheder, uddannelsessteder 
etc. Vi skal bygge på personlige kontakter og en gensidig forpligtelse, der kan bære, 
fordi den rummer fælles, god erfaring og et element af ’noget for noget’. Kendskab og 
venskab skal indtænkes. Og sidst, men ikke mindst, skal vi smidigt definere indsatsen 
i en dialog med alle de parter, der er relevante for, at en udsat borger kan få det løft, 
vedkommende har behov for. Manualiserede metoder med venlig hilsen fra Service-
styrelsen matcher ikke behovet her.

Sat på spidsen kan man sige, at opgøret med bureaukratiet bør ske ved gå fra en form 
for socialt arbejde til en anden – og dermed ved at forlade de områder, der i dag er 
tynget til jorden af bureaukratiske konstruktioner og af en tænkning, der konstant fo-
strer nyt bureaukrati.

”Omstillingslaboratorier”
Indvendingen om, at vi kender de nye arbejdsformer i forvejen, skal dog tages med et 
gran salt. Meget er kendt (men ikke udbredt) – men der er også behov for omfattende 
udvikling af indsatser og metoder. Vi må derfor have politisk opbakning og ressourcer 
til forsøgslaboratorier, hvor det nye kan udvikles. Frikommuneforsøgene kan være en 
af mulighederne, men det er i skrivende stund ikke muligt at forudsige, om det fak-
tisk er den vej, kommunerne går. Så der bør afsættes strategiske puljemidler til ’om-
stillingslaboratorier’ i stedet for de store midler, der hidtil et gået til at udbrede manu-
aliserede metoder og styringsredskaber. 

Opgør med mistilliden, faglighedens genkomst, en ny rolle til borgeren og menne-
skerne og institutionerne omkring ham, opbrud fra bureaukrati og forstening, et radi-
kalt forebyggelsesfokus, fokus på faktisk resultater osv. – det er en besnærende dagsor-
den. Men inden man slipper jorden, skal man også være opmærksom på vilkårene og 
følgerne af omstillingen. For der bliver ingen blankocheck, og der er mange konse-
kvenser, man skal leve op til.

Det er indlysende, at vi ikke slipper for hårde økonomiske rammer på det sociale om-
råde. Budgetterne kan blive endnu strammere, og oplevelsen af, at de er det, bliver 
uden tvivl mere nærværende, fordi et større frirum til det faglige personale – ledere 
og socialarbejdere – også flytter ansvaret for, at økonomien holder. Der bliver færre 
DJØF-ere at dække sig bag, det bliver ikke kun direktiver oppefra, men også kollegiale 
beslutninger, der skal udmønte et stramt budget. Og kravet om effektivitet og pro-

68

En ny socialpolitik

Casa års 11.indd   68 10/10/11   16.44



69

Nye styrings- og organisationsmodeller

duktivitet forsvinder heller ikke. Der vil skulle leveres – også vanskelige beslutninger 
om prioriteringer og begrænsninger. Der er ikke og vil ikke blive harmoni mellem de 
krav, der bliver stillet til institutioner og forvaltninger – og det vil i højere grad blive 
det faglige personale selv, der skal forvalte svære dilemmaer mellem økonomi, faglig-
hed, jura osv. Det bliver en vanskelig del af laboratoriet.

Udvikling af holdbare metoder
Tilsvarende slipper vi ikke for at dokumentere eller i det mindste sandsynliggøre, at 
indsatsen faktisk bærer frugt. Med god grund: man skal kunne redegøre for, at borger-
ne og samfundet får det, som indsatsen skal medføre. Men det er resultaterne, der 
skal tælle, ikke lydighed mod processuelle spidsfindigheder. Det gør det dog ikke 
nemmere: det er langt nemmere at sætte flueben ved, om en alkoholmisbrugende ar-
bejdsløs har været til samtale i jobcentret end meningsfuldt at kunne sige, om han 
bevæger sig nærmere arbejdsmarkedet og kontrol med sit misbrug. Udviklingen af 
holdbare metoder til at vurdere resultater bliver altså også en central opgave for labo-
ratorierne. Dokumentationen må blive anderledes: kvalitativ, i dialog med borgerne 
og i højere grad med sigte på at fremme faglig refleksion og udviklingsprocesser i den 
enkelte enhed. Praksisforskning, der i dag har en marginal rolle, bør være et af bidra-
gene. Og udgangspunktet må være, at man vurderer forhold, som er centrale for de 
enkelte gruppers situation og fremskridt. I forhold til udsatte børn og unge, fx for-
hold som: konflikter, kriminalitet, skolefremskridt, sundhedstilstand, deltagelse i fri-
tidstilbud og måske (selv)testresultater, der kan følge barnets udvikling. Det er vigtige 
elementer i barnets liv, og det er dem, man skal forholde sig til – ikke om der er givet 
kvittering for en underretning en dag før eller senere.

En ny rolle til borgerne stiller også krav til faglig eftertanke og udvikling. Øget fagligt 
frirum må selvfølgelig ikke forringe borgernes retsstilling eller deres retskrav på den 
indsats, loven foreskriver. Det lægger en indlysende ramme for det faglige handlerum. 
Men ambitionen må være at gå videre og udvikle nye metoder, procedurer og kultu-
rer, der kan sikre inddragelse af borgerne og en dialog med dem om indsatsen og re-
sultaterne. Fordi det er demokratisk rigtigt – det er konkret emanciperende – og fordi 
dialog er en forudsætning for at udvikle de dynamikker i det civile samfund, som kan 
skabe social kapital og dermed løfte forebyggelsen op til et andet niveau. Den form 
for inddragelse er absolut ikke automatik: det er snarere det, der vil blive glemt/ikke 
realiseret, hvis ikke der systematisk arbejdes med det. Igen en central faglig og demo-
kratisk udviklingsopgave for laboratorierne. 

Så alt i alt vil en omstilling, som den skitserede, stille meget store krav til både social-
arbejderne på gulvet og til den faglige ledelse af forvaltninger og institutioner. Faglig-
heden skal bære i udvikling og hverdag, og man vil blive stillet til ansvar for det. Nye 
arbejdsformer vil kræve ændrede og øgede kompetencer, og man skal indstille sig på 
både at arbejde anderledes og måske andre steder. Der bliver et fysisk opbrud i en om-
stilling oven i de ansvarsmæssige, metodiske, mentale og kulturelle opbrud. Det fri-
rum, det faglige personale kan få, kan blive særdeles forpligtende. Det skal ikke skju-
les, at det også vil stille store krav til fagforeningerne: opbrud, fleksibilitet og behov 
for ændrede/udvidede kompetencer forudsætter selvfølgelig kreativ medvirken fra de 
faglige organisationer, der forhandler socialarbejdernes vilkår.
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Opgøret med bureaukratiet er uomgængeligt. Selv Inger Støjberg har forstået det. 
Men opgøret bør gå langt dybere end bare til en administrativ oprydning og en kamp 
for at afskaffe unødige regler. Det bør også være et befriende projekt. En nytænkning 
af socialpolitikken og det sociale arbejde, som kan føre os tættere på at løse og/eller 
forebygge sociale problemer ved at mobilisere de bånd og sociale fællesskaber i det ci-
vile samfund, som kan give værdi og reelt medborgerskab til de store grupper, som i 
dag er ’udenfor’, og som risikerer fattigdom og marginalisering. Det bør være dagsor-
denen, når vi meget snart forhåbentlig får mulighed for at tage livtag med bureaukra-
tiseringen.
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De sociale udgifter  
– i et europæisk lys

Af Henning Hansen, CASA

De sociale udgifter og samfundsøkonomien
Et vigtigt mål for de sociale udgifter er deres størrelse i procent af bruttonationalpro-
duktet (BNP) – her kaldet ‘BNP-procenten’. Det er et groft mål for, hvor stor en del af 
vores økonomiske velstand vi bruger på sociale formål. I tabel 1 har vi, ud over de 
samlede sociale udgifter, opdelt de sociale udgifter i kontantydelser og serviceydelser 
samt i de senere års administrationsudgifter. Kontantydelserne består hovedsagelig af 
pensioner, dagpenge, kontanthjælp, børnefamilieydelse, børnetilskud, osv., mens na-
turalydelser især består af udgifter til sociale institutioner til børn, ældre og handicap-
pede, sygebehandling og hjemmehjælp. 

Tabel 1: Udgifter til sociale og sundhedsydelser i procent af BNP. 1975-2009

Procent Kontantydelser Naturalydelser I alt

1975 14,7 10,5 25,2
1980 17,1 10,8 27,9
1985 16,6 10,4 27,0
1990 18,0 10,0 28,0
1995 20,5 10,8 32,2
2000 17,3 10,8 28,1
2005 17,9 11,5 29,4
2006 16,9 11,6 28,5
2007 16,5 11,5 28,0
2008 16,7 12,2 28,9
2009 18,8 13,7 32,5

Kilde: Statistisk tiårsoversigt og Statistiske Efterretninger.

Tabel 1 viser udviklingen i perioden 1975-2009. Begyndelsen af perioden var præget 
af økonomisk krise, der fulgte efter en lang periode med højkonjunktur (siden 1958), 
men BNP-procenten har stort set været stigende i perioden 1975-1995, hvorefter den 
har været lidt faldende de senere år. I 1975 brugte Danmark ca. 25 % af BNP på socia-
le udgifter, i 1995 var den vokset til 32 %, og i 2005 var den faldet til ca. 29 %. 
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I løbet af den seneste økonomiske krise, som startede i 2008, er BNP-procenten vokset 
fra 28,0 % i 2007 til 32,5 % i 2009. Det er en dramatisk stigning, som især skyldes, at 
BNP helt usædvanligt faldt med ca. 5 % fra 2008 til 2009. De samlede udgifter var i 
2009 på næsten 550 mia. kr., svarende til ca. 100.000 kr. pr. indbygger.

Det interessante ved BNP-procenten er, at kontantydelserne svinger en del, mens na-
turalydelserne er mere stabile. Det skyldes, at kontantydelserne indeholder dagpenge 
til arbejdsløshed samt kontanthjælp, som svinger med de økonomiske konjunkturer. 
BNP-procenten går altså op og ned, og denne udvikling er både et billede af konjunk-
turudviklingen, arbejdsløsheden og de politiske beslutninger om velfærdsydelser.

I kritikken af den danske velfærdsstat hævdes det ofte, at vi bruger flere penge på det 
sociale område end andre europæiske lande. I sammenligning med andre euro pæiske 
lande ligger Danmark da også klart med i førerfeltet, når det drejer sig om at måle so-
ciale udgifter i procent af BNP. Det er kun Sverige og Frankrig, som i 2005 havde stør-
re relative sociale udgifter end Danmark målt som procent af BNP.

Tabel 2: Udgifter til sociale og sundhedsydelser i procent af BNP i udvalgte lande. 
1975-2007

  Udgifter pr. indbygger
 Procent af BNP  PPS* pr. indbygger Indeks, EU = 100

Sverige 32,0 % 8.529 140
Frankrig 31,5 % 8.044 132
Danmark 30,1 % 8.498 140
Tyskland 29,4 % 7.529 124
Holland 28,2 % 8.305 136
England 26,8 % 7.176 118
Portugal 24,7 % 3.998 66
Norge 23,9 % 9.525 156
Spanien 20,8 % 4.776 78
Polen 19,6 % 2.236 37
Rumænien 14,2 % 1.088 18

Hele EU (27) 27,2 % 6.087 100

* PPS (purchasing power standards) er en beregningsmetode, der korrigerer udgifterne for prisni -
veauerne i de forskellige lande.
Kilde: EUROSTAT: Social protection in the European Union. 46/2008.

Tabel 2 viser imidlertid, at Tyskland og Holland ligger i nærheden af Danmark, og 
hvis man desuden tager hensyn til, at vi i Danmark, i modsætning til en del af de 
andre lande, indkomstbeskatter næsten alle vores kontantydelser, ligger Danmark 
nok reelt på linje med de fleste EU-lande, bortset fra de sydeuropæiske og de nye øst-
europæiske.

I tabel 2 er også vist udgifter pr. indbygger i de forskellige lande, hvor udgiften er kor-
rigeret for prisforskelle i landene. Desuden er udgifterne omregnet til et indeks, så 
man bedre kan sammenligne landene. Her ligger Norge højest med indeks 156 (dvs. 
udgiften er 56 % højere end i EU samlet), mens Danmark og Sverige ligger på de næ-
ste pladser med indeks 140 samt Holland med indeks 136 og Frankrig med 132. La-
vest ligger Rumænien med indeks 18 og Polen med indeks 37. Når der er forskelle på 
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de to beregningsmetoder skyldes det, at BNPs størrelse og prisniveauet spiller en stor 
rolle.

De sociale udgifter er, som tidligere nævnt, ikke kun et spørgsmål om penge. Det so-
ciale område lægger også beslag på arbejdskraft. I 2007 var ca. 100.000 personer be-
skæftiget inden for hospitaler og sygebehandling, mens 100.000 fuldtidsmedarbejde-
re var beskæftiget inden for børne- og ungeområdet og ca. 130.000 fuldtidsmedarbej-
dere i ældre- og voksenomsorgen. Altså samlet set næsten 350.000 fuldtidsmedarbej-
dere.
 
Ved siden af den offentlige sociale indsats foregår der også en frivillig/privat social 
indsats, fx i form af pengebidrag til private hjælpeorganisationer, eller et stykke gratis 
socialt arbejde, fx som besøgsven. Hvis man måler denne indsats i penge, er der tale 
om en relativt begrænset indsats. Man skønner, at de landsdækkende frivillige organi-
sationer har en årlig omsætning på knap 2 mia. kroner, men hertil kommer så en 
lang række lokale foreninger og organisationer. En del af de frivillige organisationers 
indtægter stammer imidlertid fra offentlige tilskud og bevillinger. Det skønnes, at op 
mod 10 % af den voksne befolkning udfører frivilligt socialt arbejde – i større eller 
mindre omfang.

Hvilke sociale udgifter?
I det foregående har vi set på et samlet mål for de sociale udgifter – opdelt på kon-
tantydelser og naturalydelser. Vi så desuden, at de sociale udgifter var steget meget i 
de sidste 20 år. Men spørgsmålet er, hvilke former for sociale udgifter der er tale om. 
Det kan vi se nærmere på, hvis vi opdeler udgifterne efter formål. 

Tabel 3: Sociale udgifter procentvis fordelt efter formål. 2009. Tusinde kroner

Sociale udgifter
  i alt Kontantydelser Naturalydelser

Alderdom 37 53 15
Sygdom 23 6 47
Invaliditet og revalidering 15 18 11
Familier 13 9 19
Arbejdsløshed og beskæftigelse 7 11 1
Bolig 2 0 5
Andre ydelser 3 3 2

Samlede udgifter – tusinde kroner 538.941 311.623 227.317

Kilde: Statistikbanken.

Tabel 3 viser, at det klart største udgiftsformål er alderdom, som lægger beslag på 
37 % af alle udgifterne til sociale og sundhedsmæssige formål. Derefter følger sygdom 
med 23 %, invaliditet og revalidering med 15 %, familier med 13 % og arbejdsløshed 
og beskæftigelse 7 %. De øvrige formål tegner sig kun for nogle få procent.

I tabel 3 er udgifterne tillige opdelt på kontantydelser og naturalydelser, så man får et 
indtryk af, at der er tale om meget forskellige ydelsestyper. Eksempelvis går 53 % af al-
le kontantydelserne til ’alderdom’, og det er helt overvejende folkepension og efter-
løn, der her er tale om. Når det handler om ‘sygdom’, så er det overvejende natural-
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ydelser, der er tale om, dvs. hospitalsudgifter, medicin og andre behandlingsudgifter. 
47 % af alle naturalydelserne går til sygdom, mens det kun er 6 % af kontantydelser-
ne. Udgifterne til ’familie, består også af relativt mange naturaludgifter, og det hand-
ler især om udgifter til børnepasning og døgninstitutioner for børn og unge, mens 
kontantudgifter går til børnefamilieydelser og børnetilskud.

Arbejdsløshedsudgifter udgør 7 % af de sociale udgifter. Langt størstedelen af disse ud-
gifter er arbejdsløshedsdagpenge og i mindre grad forskellige beskæftigelsesfremmen-
de foranstaltninger. Invaliditet og handicap udgør 15 % af udgifterne, og de består af 
både kontantydelser til førtidspension og naturalydelser til institutioner for handi-
cappede. Endelig er der en restkategori ’andet’, som udgør 5 % af de samlede sociale 
udgifter, og som bl.a. omfatter bistandshjælp og forskellige boligydelser.

Tabel 4: Sociale udgifter procentvis fordelt efter formål i forskellige EU-lande. 2005

 Alderdom Sygdom Invaliditet Familier Andet I alt

Sverige 41 24 15 10 10 100
Frankrig 44 30 6 9 11 100
Danmark 38 21 14 13 14 100
Tyskland 44 27 8 11 10 100
Holland 42 31 10 5 12 100
England 45 31 9 6 9 100
Portugal 47 31 10 5 7 100
Norge 1 32 19 12 6 100
Spanien 41 32 7 6 14 100
Polen 60 20 11 4 5 100
Rumænien 41 36 7 10 6 100

Hele EU (27) 46 29 8 8 9 100

Kilde: EUROSTAT: Social protection in the European Union. 46/2008.
 

I sammenligning med en række andre EU-lande adskiller Danmark sig ved, at vi bru-
ger relativt få penge på sygdom og alderdom, men til gengæld bruger vi relativt man-
ge penge på familier og ’andet’, herunder arbejdsløshed og beskæftigelse. Det skyldes 
bl.a., at det danske system i sammenligning med andre lande har en omfattende of-
fentlig børnepasning og generøse arbejdsløshedsdagpenge og aktiveringsprojekter. 
Man kan i det hele taget forklare mange forskelle i de forskellige landes velfærdssyste-
mer ved at se nærmere på deres udgiftsmønstre.

Finansiering af sociale udgifter
De sociale udgifter i Danmark finansieres for størstedelen af skatteindtægter til staten 
og kommunerne. I 2009 finansierede staten 22 % af de sociale udgifter‚ kommuner og 
regioner finansierede 42 %, og de resterende 36 % blev finansieret af arbejdsgivere 
(11 %), forsikrede lønmodtagere (20 %) og renteindtægter af fx ATP-formuer (5 %). 
Der er den væsentlige forskel på finansieringen af kontantydelser og naturalydelser, 
at kommuner og regioner finansierer næsten alle naturalydelserne, men næsten in-
gen af kontantydelserne. Det afspejler, at kommuner og regioner er hovedansvarlige 
for den offentlige service over for borgerne, mens staten i højere grad tager sig af kon-
tantydelserne.
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Tabel 5: Finansiering af sociale udgifter, opdelt på finansieringskilde. 2009

  Kommuner/ Arbejds-
Procent Staten regioner givere Sikrede Renter I alt

Alderdom 31 14 23 22 11 100
Sygdom 3  88 3 6 0 100
Invaliditet og revalidering 14 57 6 22 0 100
Familier 27 58 0 15 0 100
Arbejdsløshed mv. 8 13 0 79 0 100
Bolig 63 37 0 0 0 100
Andre ydelser 25 75 1 0 0 100

I alt 22 42 11 20 5 100

Beløb i alt i mia. kr. 130 253 68 120 29 600

Kilde: Statistikbanken.

En sammenligning af finansieringsmønsteret i de sidste 15 år viser i øvrigt, at statens 
andel af finansieringen er faldet fra ca. 30 % i 1994 til 22 % i 2009. Derimod er alle de 
øvrige finansieringskilders andel steget i perioden. 

Tabel 5 viser, hvordan forskellige typer af sociale udgifter er finansieret. Der er tyde-
ligvis meget store forskelle, som afspejler, hvilken slags udgifter der er tale om, fx om 
det er naturalydelser eller kontantydelser. Når det gælder sygdom, så finansieres det 
helt overvejende af regioner og kommuner, ligesom familieydelser med børnepasning 
og døgninstitutioner finansieres mest af kommuner og regioner. Alderdom finansie-
res meget bredt, fordi det dækker mange forskellige ting, lige fra pleje og omsorg for 
ældre, som varetages af kommunerne, til folkepension, som finansieres af staten og 
endelig arbejdsmarkedspensionerne, som finansieres af arbejdsgivere og lønmodtage-
re i fællesskab. Udgifter til arbejdsløshed og beskæftigelse finansieres helt overvejende 
af de sikrede via arbejdsmarkedsbidrag.

Tabel 6: Finansiering af sociale udgifter i forskellige EU-lande. 2005

 Stat, regioner og   Sikrede
 kommuner Arbejdsgivere personer Andet I alt

Sverige 48 41 9 2 100
Frankrig 31 45 21 4 100
Danmark 63 10 19 8 100
Tyskland 36 35 28 2 100
Holland 20 33 34 12 100
England 50 32 16 2 100
Portugal 42 32 16 10 100
Norge 56 29 15 0 100
Spanien 33 49 16 2 100
Polen 39 28 22 10 100
Rumænien 12 50 23 15 100

Hele EU (27) 38 38 21 3 100

Kilde: EUROSTAT: Social protection in the European Union. 46/2008.

Et væsentligt træk ved den danske velfærdsstat kommer frem, når vi sammenligner 
med finansieringsmønsteret i andre europæiske lande i tabel 6. Her ser vi, at den om-
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fattende skattefinansiering er noget særegent ved den danske velfærdsstat, hvor 63 % 
af udgifterne i 2005 blev finansieret af stat, regioner eller kommuner. Kun Norge og 
England når delvis op på siden af Danmark. Sverige ligner ikke Danmark på dette om-
råde, idet ‘kun’ 48 % er skattefinansieret. 

En anden yderlighed ved den danske velfærdsstat er, at arbejdsgiverne kun finansierer 
ca. 10 % af de sociale udgifter i 2005. Arbejdsgiverfinansiering er meget udbredt i 
mange andre lande, fx Spanien, Frankrig og Rumænien samt Sverige. Holland er deri-
mod særegent ved, at en meget stor del af udgifterne finansieres ved hjælp af løn-
modtagerbidrag – næsten 35 %. Tyskland og Frankrig bruger også lønmodtagerbidrag 
som en væsentlig del af finansieringen af de sociale udgifter. Danmark er dog også 
pænt med, idet næsten 20 % af de danske sociale udgifter i 2005 blev betalt af de sik-
rede personer, og det skyldes især vores efterhånden udbredte arbejdsmarkedspensio-
ner.

Afslutning
Danmark er en velfærdsstat, hvor det sociale område fylder meget i samfundsøkono-
mien. Hvis man regner social- og sundhedsområdet som ét område, så tegner det sig 
for ca. 30 % af den samlede samfundsøkonomi (BNP). Heraf udgør sundhedsområdet 
ca. 6 % og socialområdet ca. 25 %, men det kan være svært at adskille de to delområ-
der. Det er tilsyneladende et stort tal, og Danmark ligger også højt på den internatio-
nale rangliste, men der er en række andre lande i Europa, som er på niveau med Dan-
mark, fx Sverige, Frankrig, Tyskland og Holland. 

Det klart største udgiftsformål er alderdom, som lægger beslag på 37 % af alle udgif-
terne til sociale og sundhedsmæssige formål. Derefter følger sygdom med 23 %, inva-
liditet og revalidering med 15 %, familier med 13 % og arbejdsløshed og beskæftigelse 
7 %. De øvrige formål tegner sig kun for nogle få procent.

Det, der er karakteristisk ved den danske velfærdsstat, er, at vi bruger relativt mange 
penge på de såkaldte naturalydelser, fx hjemmehjælp, daginstitutioner til børn og un-
ge og andre konkrete funktioner, mens en række andre lande har større udgifter til så-
kaldte kontantydelser, fx pensioner. Danmark adskiller sig også ved, at vi bruger rela-
tivt få penge på sygdom og alderdom, men til gengæld bruger vi relativt mange pen-
ge på familier, arbejdsløshed og beskæftigelse. Det skyldes bl.a., at det danske system i 
sammenligning med andre lande har en omfattende offentlig børnepasning og gene-
røse arbejdsløshedsdagpenge og aktiveringsprojekter. 

De sociale udgifter i Danmark finansieres for størstedelen af skatteindtægter til staten 
og kommunerne. I 2009 finansierede staten 22 % af de sociale udgifter, kommuner og 
regioner finansierede 42 %, og de resterende 36 % blev finansieret af arbejdsgivere, 
forsikrede lønmodtagere og renteindtægter af fx ATP-formuer. Der er den væsentlige 
forskel på finansieringen af kontantydelser og naturalydelser, at kommuner og regio-
ner finansierer næsten alle naturalydelserne, men næsten ingen af kontantydelserne. 
Det afspejler‚ at kommuner og regioner er hovedansvarlige for den offentlige service 
over for borgerne mens staten i højere grad tager sig af kontantydelserne.
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I sammenligning med andre europæiske lande adskiller Danmarks sig meget ved, at 
skatterne finansierer så stor en del af udgifterne til social- og sundhedsområdet, mens 
især arbejdsgiverne tegner sig for en relativt lille del. Der er lande, hvor arbejdsgiver-
ne finansierer halvdelen af udgifterne (fx Spanien), ligesom der også er lande, hvor 
lønmodtagerne via særlige bidrag finansierer en tredjedel af udgifterne (fx Holland).
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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, sy-
gedagpenge, revalidering, aktiveringsydelser og kontanthjælp.

– De varige ydelser omfatter: Førtidspension og efterløn.

Det Økonomiske Råd har tegnet udviklingen op siden 1960 i antal modtagere af so-
ciale 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.

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/reva lidering og ar-
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bejdsløshedsdagpenge. Der var næsten ingen modtagere af sygedagpenge, mens akti-
vering og efterløn slet ikke fandtes. Selvom 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 1990’erne. 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-/barselsdagpen-
ge. 

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 2000-2008. 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. 2000-2011. 18-64-årige

 2000 2004 2007 2009 2011*

Midlertidige ydelser:  - Tusinder -
Arbejdsløshedsdagpenge** 124 157 70 93 132
Sygedagpenge  55 67 83 77 75
Barselsdagpenge 34 54 58 61 52
Kontanthjælp*** 89 102 74 78 76
Revalidering 28 23 8 5 4
Fleksjob 11 36 44 51 54
Aktivering mv. 82 78 72 87 116
Orlovsydelser 28 3 3 2 0

Varige ydelser:    
Førtidspension 241 237 235 237 239
Efterløn/overgangsydelse 181 187 140 132 116

I alt 873 944 787 823 864

Procent af 18-64 årige 25,7 % 27,8 % 23,2 % 24,0 % 25,3 %

* Skønnede tal
** Inkl. ledighedsydelse. Ekskl. feriedagpenge
*** Inkl. integrationsydelse og starthjælp
Kilde: Statistikbanken.

Tabel 2 viser, at antallet af ydelsesmodtagere toppede i 2004, hvor 944.000 helårs-
modtagere i alderen 18-64 år modtog en offentlig forsørgelsesydelse. Det svarede til 
27,8 % af befolkningen i den aldersgruppe. I perioden 2004-2007 faldt tallet med 
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167.000 helårsmodtagere. I de senere år er tallet steget igen, så det i 2011 skønsmæs-
sigt ligger på 864.000 svarende til 25,3 % af alle de 18-64-årige.

Tabel 2 viser også, at 41 % af modtagerne i 2011 modtog varige ydelser, dvs. førtids-
pension eller efterløn, mens 59 % modtog forskellige midlertidige ydelser.

Man kan også konstatere, at der i perioden 2004-2011 har været et fald i antallet af 
efterlønsmodtagere, som især de senere år er faldet betydeligt, så der nu kun er lidt 
over 100.000 modtagere af efterløn. Derimod har antallet af modtagere af førtidspen-
sion været meget stabilt på ca. 240.000.

Arbejdsløshedsdagpenge og aktivering følger i vidt omfang ledighedssituationen.
Men antallet i fleksjob er steget markant, så der nu er mere end 50.000 i fleksjob. 

Antallet af modtagere af kontanthjælp har været meget konstant i de senere år. Det 
samme har antallet af modtagere af sygedagpenge.

Endelig kan vi konstatere, at revalidering og orlovsydelser er ved helt at forsvinde.

I 2010 var der skønsmæssigt 852.000 helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser, 
men da en stor del modtager midlertidige ydelser, er der i virkeligheden flere perso-
ner, som modtager ydelser i løbet af et år. I 2010 var der således 1.464.000 personer i 
alderen 18-64 år, som modtog mindst én type indkomsterstattende ydelse i mindst én 
dag. Det svarer til 43 % af befolkningen i alderen 18-64 år – heraf er der dog ca. 
140.000, som har modtaget feriedagpenge. Der er dog stor forskel på aldersgrupper og 
på mænd og kvinder. Det viser tabel 3.

Tabel 3: Procentdel modtagere af indkomsterstattende ydelser I 2010. Køn og 
aldersgrupper. Kun 18-64-årige

 Mænd Kvinder Alle

18-24 år 28 % 25 % 26 %
25-29 år 40 % 49 % 45 %
30-34 år 42 % 56 % 49 %
35-39 år 38 % 49 % 44 %
40-44 år 33 % 38 % 36 %
45-49 år 35 % 38 % 37 %
50-54 år 37 % 39 % 38 %
55-59 år 40 % 42 % 41 %
60-64 år 71 % 83 % 77 %
Alle 18-64-årige 40 % 46 % 43 %

Antal modtagere 689.196 774.589 1.463.785

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 
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er dog en undtagelse blandt de 18-24-årige, hvor mændene oftere modtager ydelser 
end kvinderne.

Der er også en etnisk dimension i overførselsindkomsterne, og i tabel 4 er der foreta-
get en sammenligning mellem indvandrere, efterkommere 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.

Tabel 4: Procentdel fuldtidsmodtagere af indkomsterstattende ydelser i 2010 opdelt 
efter etnisk oprindelse og køn. 18-64 år

 Mænd Kvinder Alle

Dansk oprindelse 21,6 % 27,4 % 24,5 %
Vestlige lande* 24,8 % 35,9 % 30,1 %
Ikke-vestlige lande 28,7 % 30,8 % 29,7 %

I alt. 22,3 % 28,0 % 25,1 %

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

Tabel 4 viser, at personer, der stammer fra andre lande end Danmark, samlet set oftere 
modtager indkomsterstattende ydelser i 2010, end personer med dansk oprindelse 
Næsten 30 % af fuldtidspersoner med ikke-dansk oprindelse modtog ydelser, mens 
det kun var tilfældet for ca. 25 % af personer med dansk oprindelse. De ikke-vestlige 
mænd modtog oftere ydelser end vestlige mænd, mens det var omvendt blandt kvin-
derne.

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

Tabel 5: Ydelsessatser pr. 1. juli 2011. Bruttobeløb

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

Arbejdsløshedsdagpengemaksimum* 16.600 199.200 100 %
Dagpenge – dimittendsats 13.600 163.300 82 %
Ungesatsen 8.300 99.600 50 %
Kontanthjælp – forsørger 13.300 160.100 80 %
Kontanthjælp – ikke -forsørger 10.000 120.500 60 %
Kontanthjælp– unge, udeboende 6.500 77.700 39 %
Kontanthjælp – unge, hjemmeboende 3.100 37.500 19 %
Starthjælp – enlig, forsørger 8.100 97.100 49 %
Starthjælp – enlig, ikke-forsørger 6.500 77.700 39 %
Starthjælp – unge, udeboende 5.400 64.400 32 %
Starthjælp – unge, hjemmeboende 2.700 32.000 16 %
Folkepension – enlige 11.300 135.800 68 %
Folkepension – ikke enlige 8.300 100.100 50 %

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

Den laveste ydelse er starthjælp til unge hjemmeboende, som udgør 2.700 kr. pr. må-
ned før skat – det svarer til 16 % af dagpengemaksimum, som i denne opgørelse er re-
ferencepunktet.

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 indeksformen, 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. 2000-2011. Indeks 2000=100

 Dagpenge-
 maksimum Kontanthjælp Løn i privat sektor Forbrugerpriser

2000 100 100 100 100
2001 103 103 107 102
2002 106 107 109 105
2003 109 110 113 107
2004 113 113 113 108
2005 115 116 118 110
2006 117 118 123 112
2007 120 121 129 114
2008 123 124 133 118
2009 127 128 138 120
2010 132 133 141 123
2011 134 136 144 126

Tabel 6 viser, at de sociale ydelser, dvs. dagpenge og kontanthjælp, er steget med 34-
36 % i perioden 2000-2011, og de har fulgt stort set samme mønster i perioden. For-
brugerpriserne er ”kun” steget med 26 % i perioden 2000-2011, hvilket er mindre end 
de sociale ydelser. Der er altså sket en stigning i realværdien af de offentlige ydelser 
på ca. 8 % 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 44 % i 
perioden 2000-2011. Hvis vi tager hensyn til udviklingen i forbrugerpriserne, så er re-
alværdien af lønningerne i den private sektor steget ca. 15 %, mens realværdien af de 
sociale ydelser kun er steget 8 %. 
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Vi kan altså konstatere, at de økonomiske forskelle mellem modtagere af sociale ydel-
ser og lønmodtagere i den private sektor er vokset i perioden 2000-2011. 
Samtidig kan vi konstatere, at der er sket en vis stigning i realværdien af de sociale 
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. 

De enkelte familiers økonomiske muligheder er ikke alene afhængig af den løben de 
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.

I det følgende belyses udviklingen i fordelingen af de disponible indkomster med fo-
kus på perioden 1990 til 2009. Indkomstoplysningerne fra 2009 er de senest forelig-
gende, fordi klargøringen af disse oplysninger tager tid og derfor offentliggøres med 
en vis forsinkelse.

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 per son statistik omfattende hele be-
folkningen. Der ses udelukkende på familieindkomster, dvs. de samlede ind kom ster, 
som tilfalder familien, både i form af løn og indkomst fra selv stæn dig virksomhed, 
kapitalindkomster og samtlige offentlige indkomstoverførsler, fx både dagpenge, bo-
ligydelse og bør ne familieydelse.

Fordelingen af de disponible indkomster udtrykker fordelingen af de ind kom ster, 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 sti gende 
indkomst i 10 lige store dele (deciler). Derefter ses på, hvor stor en an del de enkelte 
grupper har af den samlede indkomst. Har hver gruppe 10 % af indkomst massen, vil 
der være tale om en ligelig fordeling af ind kom ster ne. Enhver afvigelse fra denne lige 
indkomstfordeling kan udtrykkes ved en maksimal udjævningsprocent, som angiver, 
hvor stor en del af ind kom ster ne, der skal omfordeles for at opnå en ligelig indkomst-
fordeling.

Den aktuelle situation

Casa års 11.indd   89 10/10/11   16.44



Danmarks Statistik har fra 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.

Udviklingen i uligheden
Ser vi på udviklingen i de disponible indkomster (de samlede indkomster minus skat), 
viser det sig, at der i perioden 1990 til 2005 har været tale om en udvikling i retning 
af større ulighed.

Finansministeriet foretager jævnligt en belysning og analyse af udviklingen i ind-
komstfordelingen, senest i publikationen Fordeling og incitamenter, 2008 (senest 
2010). Det samme gør Arbejderbevægelsen Erhvervsråd senest i deres publikation 
”Det opdelte Danmark, 2010”. 

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 maksimale udjævningsprocent, viser der sig en klar ten dens perioden 
igennem med en stigende ulighed. Den maksimale udjævningsprocent er – som det 
fremgår af tabel 1 – i perioden 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 1: 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

Maks. 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 hø jeste indkomster. Fra at de 10 % rigeste havde 22,0 % af 
indkomstmassen i 1990, er denne steget til 25,7 % af indkomstmassen i 2005.

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

90

Den aktuelle situation

Casa års 11.indd   90 10/10/11   16.44



91

Den økonomiske ulighed

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 2009. Det viser sig, 
at uligheden i den disponible indkomstfordeling er fortsat med at stige fra 2005 til 
2008 fra 25,8 % til 27,0 %. Det er primært den rigeste femtedel, der har fået en stigen-
de andel, mens den fattigste femtedel har haft en faldende andel af indkomstmassen. 
Uligheden er dog stoppet med at stige i forbindelse med den økonomiske krise. Kapi-
talindkomsterne er faldet for dem med de højeste indkomster, og tilsvarende er ind-
komstandelen for dem med de laveste 20 % af indkomsterne steget en lille smule.

Tabel 2: Den disponible indkomstfordeling 2005-2009

 2005  2006 2007 2008 2009

1.kvintil 6,4  6,3 6,0 4,8 5,2
2.kvintil 11,4 11,3 11,1 11,6 11,6
3.kvintil 16,4  16,2 16,1 16,6 16,6
4.kvintil 24,5  24,3 24,2 24,9 24,9
5.kvintil 41,3  41,9 42,6 42,1 41,7

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

Maks. udjævningsprocent 25,8 26,2 26,6 27,0 26,6

Anm.: baseret på ny familieinddeling
Kilde: Statistisk tiårsoversigt.

Fordelingen af de disponible indkomster er blevet mere ulige, både blandt enlige og 
par igennem 1990’erne og fortsat frem til 2008. Fra at den maksimale udjævnings-
procent steg med 3,0 procentpoint i periode 1990 til 2005, er den steget med 0,9 pro-
centpoint i den korte periode fra 2005 til 2009. 

Tabel 3. Den maksimale udjævningsprocent blandt par og enlige. 2005-2009

 2005 2006 2007 2008 2009

Par 17,1 17,7 18,3 18,5 17,9
Enlige 19,1 19,6 19,8 20,0 19,9

Anm: baseret på ny familieinddeling
Kilde: Statistiks tiårsoversigt.
 

Samlet kan det således konkluderes, at der har været en klar tendens til, 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 2008. Med indtræden af den økonomiske krise 
er der sket et lille fald i uligheden fra 2008 til 2009. 
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Uligheden i de disponible indkomster – ækvivalerede 
indkomster
I ovenstående analyser indgår enlige og par med deres respektive disponible indkom-
ster, hvilket betyder, at når man ser på den samlede indkomstfordeling, ligger typisk 
de enlige i bunden og par øverst i indkomstfordelingen. For at kunne sammenligne 
enlige og par bør der imidlertid tages højde for, hvor mange der skal leve af indkom-
sten. Det koster selvfølgelig mere at være en stor familie end en familie på en person. 
På den anden side er der stordriftsfordele, som betyder, at den store familie ikke be-
høver den samme gennemsnitsindkomst pr. familiemedlem, som familien på én per-
son for at opnå samme velstand. En familie på flere personer behøver ikke fx flere kø-
leskabe osv. For at gøre indkomsterne sammenlignelige på tværs af familietyper korri-
geres indkomsterne med en ækvivalensfaktor.

Til beregning af ækvivalensfaktoren bruges flere forskellige ækvivaleringsskalaer nati-
onalt og internationalt, idet der ikke internationalt er enighed om, hvilken der er den 
bedste. Danmarks Statistik har siden 2002 valgt at benytte OECDs modificerede skala, 
hvor første voksen har vægten 1, anden voksen og børn over 14 år har vægten 0,5 og 
børn under 15 år har vægten 0,3. Dvs. to voksne uden børn har ved den modificerede 
skala ækvivalensfaktoren 1,5.

Det betyder, at en enlig uden børn med en disponibel indkomst på 200.000 kr. har 
samme ækvivalerede disponible indkomst som hver person i en parfamilie uden børn 
med en disponibel familieindkomst på 300.000 kr. Den ækvivalerede disponible ind-
komst for et familiemedlem beregnes som familieindkomst divideret med ækvivalens-
faktoren. Dvs. ovenstående parfamilie får en ækvivalensindkomst på 300.000 kr./1,5 
= 200.000 kr.

Alle familiemedlemmer – herunder også eventuelle børn – får tildelt samme ækvivale-
rede disponible indkomst. Ækvivaleringen af indkomsterne forudsætter således, at der 
sker en omfordeling inden for familien samt en korrektion for de økonomiske stor-
driftsfordele. 

Et par med to børn under 15 år, der har en disponibel familieindkomst på 420.000 
kr., får en ækvivalensvægtet indkomst på 420.000/2,1 = 200.000 kr. Det betyder, at al-
le fire familiemedlemmer i statistikken bliver kategoriseret efter en disponibel ækviva-
lens indkomst på 200.000 kr.

For de to seneste år har Danmarks Statistik opgjort fordelingen af de ækvivalerede dis-
ponible indkomster.
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Den økonomiske ulighed

Tabel 4: Fordelingen af de ækvivalerede disponible indkomster blandt familier. 2008-
2009

 2008 2000

 1. decil 1,7 2,1
 2. decil 5,9 5,9
 3. decil 6,9 6,9
 4. decil 7,8 7,9
 5. decil 8,8 8,9
 6. decil 9,8 9,8
 7. decil 10,8 10,9
 8. decil 12,1 12,2
 9. decil 14,0 14,1
10 decil 22,1 21,3

I alt 100,0 100,0

Maks. udjævningsprocent 19,1 18,6

Kilde: Indkomster 2008 og 2009. DS.

Når der tages højde for antal personer og børn i familierne, fremgår det, at uligheden 
i den disponible indkomstfordeling bliver mindre. Samtidig fremgår det, at der er tale 
om et fald i uligheden fra 2008 til 2009. 

Nedenfor fremgår det, at uligheden er blevet mindre blandt de ældre aldersgrupper, 
mens den er steget blandt de helt unge.

Tabel 5: Fordelingen af de ækvivalerede disponible indkomster blandt familier, 2008 
og 2009. Opdelt på aldersgrupper. Udtrykt ved den maksimale udjævningsprocent

 Under 25-34 35-44 45-54 55-64 65 år
 25 år år år år år +

2008 21,3 16,7 16,5 17,3 19,0 18,5
2009 21,5 16,7 15,8 16,8 18,4 17,3

Kilde: Indkomster 2008 og 2009. DS

Befolkningens holdninger til den økonomiske ulighed
Der er sket et markant ryk i befolkningens opfattelse af de økonomiske uligheder. En 
langt større andel i 2010 end i 2005 mener, at der stadig er for store økonomiske ulig-
heder i Danmark.

Samtlige indkomstopgørelser fra såvel Finansministeriet, Danmarks Statistik og AE-rå-
det viser klart, at de økonomiske uligheder i Danmark er blevet større siden midten af 
1990’erne, og forskelle mellem rig og fattig er blevet mere udtalt. Set i et europæisk 
lys er uligheden i indkomsterne i Danmark mindre end i stort ser samtlige andre 
europæiske lande.

Et er den faktiske udvikling, som indtil nu er belyst frem til 2009. Et andet er befolk-
ningens opfattelse af, hvordan ulighedsbilledet ser ud. 
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Vi har spurgt befolkningen, hvordan de oplever udviklingen i den økonomiske forde-
ling. Er de økonomiske uligheder for store eller for små? Vi har spurgt befolkningen i 
2005 og igen her i 2010. Spørgsmålet der er stillet lyder: Er du enig eller uenig i føl-
gende påstand: Der er stadig for store økonomiske uligheder i Danmark. 

Det viser sig, at knap halvdelen af befolkningen – 46 % – er helt enige i, at der stadig 
er for store økonomiske uligheder i Danmark. Det store flertal af befolkningen – 81 % 
– er helt enige eller nogenlunde enige i, at der er for store økonomiske uligheder i 
Danmark. 

Der er knap en femtedel (19 %), som er delvist eller helt uenige i, at der er for store 
økonomiske uligheder. 

Tabel 6: Befolkningens holdning til spørgsmålet: Der er stadig for store økonomiske 
uligheder i Danmark. 2005 og 2010

 2005 2010

Helt enig 26 46
Nogenlunde enig 37 35
Delvis uenig 24 14
Helt uenig 13 5

I alt 100 100

Kilde: CASAs egen spørgeskemaundersøgelse 2005 og 2010.

Ser vi på udviklingen, er der tale om markante forrykkelser. Andelen, som er helt enig 
i, at der stadig er for store uligheder, er steget fra 26 % i 2005 til 46 % i 2010, mens 
andelen, som er nogenlunde enig, er uændret på lidt over en tredjedel (35-37 %). 

Der er således sket et markant ryk i befolkningens opfattelse af de økonomiske ulighe-
der. En langt større andel i 2010 end i 2005 mener, at der stadig er for store økonomi-
ske uligheder.

Dette bekræftes i et andet spørgsmål vi har stillet befolkningen, nemlig om de er eni-
ge eller uenige i følgende usagn: Velfærdssamfundets skal fremover være karakteriseret 
ved mindre løn- og indkomstforskelle?

Tabel 7: Befolkningens holdning til spørgsmålet: Er du enig eller uenig i følgende: 
Velfærdssamfundet skal fremover være karakteriseret ved mindre løn- og 
indkomstforskelle? 2005 og 2010

 2005 2010
Helt enig 12 22
Nogenlunde enig 28 38
Delvis uenig 32 27
Helt uenig 28 13

I alt 100 100

Kilde: CASAs egen spørgeskemaundersøgelse 2005 og 2010
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Her viser tallene, at der i 2010 er 60 % af befolkningen, som er enige (helt og nogen-
lunde) i at løn- og indkomstforskellene fremover skal være mindre. I 2005 var det 
kun 40 % af befolkningen, som var enige i udsagnet.
 
Der er tale om et stort skift i befolkningens holdninger til ulighederne, og hvordan de 
bør være fremover.
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97

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 de sene-
ste år har været præget af faldende økonomisk aktivitet, faldende beskæftigelse og sti-
gende arbejdsløshed. De store avisoverskrifter om mangel på ar bejdskraft er helt for-
svundet og er blevet erstattet af en debat om sammensætningen af forskellige krise-
pakkehandler, der handler om økonomisk vækst og om at reducere ledigheden.

Beskæftigelsen
Der er flere kilder til statistiske oplysninger om beskæftigelsen. Vi har valgt Arbejds-
kraftundersøgelsens data, fordi det er den mest ajourførte statistik. Tidligere anvendte 
vi ATP-statistikken, men den bliver ikke længere ajourført.

Igennem det meste af 1990’erne 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 7 % – svarende til 145.000 fuldtidsbeskæftigede. De 
sidste to år er beskæftigelsen faldet med næsten 6 %, og der er udsigt til, at den vil fal-
de endnu mere.
 
Det er især beskæftigelsen i den private sektor, der har påvirket den samlede beskæfti-
gelse, mens beskæftigelsen i den offentlige sektor er betydeligt mere stabil, og den er 
endda steget lidt. Det skyldes, at den offentlige beskæftigelse er politisk styret, mens 
beskæftigelsen i den private sektor er mere konjunkturbestemt.

Den aktuelle situation
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Den samlede beskæftigelse. 2007-2010

 2007 2008 2009 2010

Landbrug, fiskeri 74 68 67 63
Industri 450 446 381 372
Bygge og anlæg 193 194 177 159
Handel og transport 636 645 628 600
Information og kommunikation 103 114 110 116
Finansiering/forretningsservice 322 336 349 342
Offentlige ydelser 875 900 901 900
Kultur og anden service 123 123 133 134

Alle 2.778 2.827 2.746 2.687

 Kilde: Danmarks Statistik: Arbejdskraftundersøgelsen

Beskæftigelsen i de forskellige brancher viser stort set fald alle sammen i de senere år, 
bortset fra den offentlige sektor. Samlet set er beskæftigelsen faldet 6 %, men i bygge- 
og anlægssektoren har faldet været 20 %, og i industrien har faldet været næsten 
15 %. Beskæftigelsen i den offentlige sektor er derimod uændret fra 2008 til 2010.

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. 1997-2010

 1997 2001 2005 2010

Beskæftiget 79 % 82 % 81 % 79 %
Arbejdsløs/kontanthjælp 6 % 4 % 6 % 5 %
I aktivering/orlov 2 % 3 % 3 % 5 %
Pension 7 % 6 % 6 % 6 %
Andet 6 % 5 % 4 % 5 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 %

Antal 2.624.201 2.688.952 2.665.705 2.581.500

Kilde: Statistikbanken. Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik.

79 % af befolkningen (25-59 år) var i 2010 i beskæftigelse, og det er samme niveau 
som i 1997. I mellemtiden har beskæftigelsesprocenten imidlertid ligget på 81-82 %. I 
2010 var kun 5 % ledige/på kontanthjælp og 5 % i aktivering eller en anden form for 
arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning. I forhold til 1997 er andelen i aktivering ste-
get. Endelig er der 6 % på førtidspension og 5 % under uddannelse eller uden for sy-
stemet.
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Arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning
I de senere år har tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet været stærkt debatteret, spe-
cielt i forbindelse med Velfærdskommissionens virke og efterlønsdiskussionen. Des-
uden er der i disse år bestræbelser på at udvide arbejdsstyrken gennem at fastholde 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. 1997-2010

 1997 2001 2005 2010

Beskæftiget 30 % 32 % 38 % 45 %
Arbejdsløs/aktivering 4 % 2 % 1 % 2 %
Efterløn 35 % 41 % 40 % 33 %
Førtidspension 25 % 20 % 18 % 17 %
Andet 6 % 6 % 3 % 3 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 %

Antal 242.988 266.477 317.395 372.963

Kilde: Statistikbanken. Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik

Det er meget tydeligt, at den ældre del af befolkningen er blevet mere erhvervsaktive 
de senere år. Især i perioden 2001-2010 er der sket store ændringer i denne alders-
gruppe. I 1997 var 30 % af de 60-64-årige i beskæftigelse, men i 2010 er 45 % i beskæf-
tigelse til trods for økonomisk krise.

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 2009.

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- 2010

 2000 2004 2006 2008 2010

60-årige 45 % 52 % 54 % 59 % 62 %
61-årige 35 % 45 % 47 % 52 % 55 %
62-årige 29 % 33 % 35 % 39 % 44 %
63-årige 23 % 26 % 28 % 30 % 36 %
64-årige 19 % 20 % 23 % 26 % 31 %

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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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, ud dannelse 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- 2011. 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 1,7 1,9 1,8
2009 4,1 2,9 3,5
2010 4,6 3,4 4,1
2011* 4,2 3,8 4,1

* Skønnede tal
Kilde: Statistisk tiårsoversigt og Statistikbanken

Den registrerede arbejdsløshed ligger i midten af 2011 på 4,1 %. Det er nærmest uæn-
dret i forhold til 2010, men en stærk stigning i forhold til 2008, hvor den nåede et 
lavpunkt med 1,8 %. Tabel 5 viser, at arbejdsløsheden blandt kvinder er lavere end 
blandt mænd – i 2011 er den 3,8 % for kvinder og 4,2 % for mænd. Det skyldes bl.a., 
at ledigheden er steget kraftigt inden for byggeri og industri, hvor der er mange 
mænd ansat.

Tabel 6: Ledighedsprocent. Ny opgørelsesmetode. 2001-2011. Aldersgrupper

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

2001 2,7 5,5 5,0 3,9 5,6 4,7
2002 2,9 6,0 5,3 4,0 5,6 4,8
2003 3,6 7,3 6,3 4,9 6,5 5,7
2004 3,5 7,2 6,5 5,1 6,7 5,8
2005 2,8 6,0 5,7 4,4 6,2 5,1
2006 2,1 4,5 4,4 3,4 4,9 3,9
2007 1,4 3,4 3,2 2,5 3,2 2,8
2008 1,2 2,4 2,1 1,7 1,8 1,8
2009 2,5 4,6 4,0 3,4 2,9 3,5
2010 2,6 4,8 4,7 4,1 4,2 4,1
2011* 2,1 4,6 4,7 4,0 4,3 4,1

* Skønnede tal.
Kilde: Statistisk tiårsoversigt og Statistikbanken.
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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 og de 30-39-årige. Disse aldersgrupper er bl.a. præ-
get af, at mange netop har færdiggjort deres længerevarende uddannelse og søger de-
res første job. Man kan konstatere, at alle aldersgrupper har haft stigende ledighed fra 
2008 til 2010, mens der er nærmest uændret ledighed fra 2010 til 2011.

Fleksjob, skånejob og ledighedsydelse
Fleksjob og skånejob blev indført i slutningen af 1990’erne 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. 2000-2010

  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 44.016 4.739
2008 49.176 5.215
2009 51.235 5.399
2010 52.511 5.479

Kilde: Statistisk tiårsoversigt

Tabel 7 viser, at der er sket en meget stærk stigning i antallet af personer på fleksjob i 
perioden 2000-2010. Fra ca. 8.500 i 2000 til mere end 52.000 i 2010. Antallet af per-
soner på skånejob har derimod været ret stabil og ligget på 5-6.000 helårsdeltagere i 
hele perioden 2000-2010. 

Siden juli 2001 får personer, der er visiteret til et fleksjob, men endnu ikke er star tet i 
et fleksjob, en ledighedsydelse, som udgør 91 % af dagpengeniveauet. Herudover får 
personer i fleksjobordningen ledighedsydelse, hvis de skifter mellem fleksjob, ved fe-
rie og sygdom samt ved barsel. I 2010 var der 10.939 fuldtidspersoner, der modtog le-
dighedsydelse, svarende til 21 % af personer i fleksjob.
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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 2010 ca. 275.000 personer uden or-
dinær beskæftigelse. Tallet for ”uden ordinær beskæftigelse” svarer til 10,3 % af ar-
bejdsstyrken i 2010. 

Tabel 9: Helårspersoner uden ordinær beskæftigelse. 2001-2010

 Registreret Støttet Vejledning og  Procent af
 ledige beskæftigelse  opkvalificering I alt  arbejdsstyrken

2001 130.578 62.055 44.897 237.530 8,5 %
2002 132.971 68.234 47.936 249.141 9,0 %
2003 159.112 68.709 39.994 267.815 9,7 %
2004 160.403 73.942 39.502 273.847 9,9 %
2005 140.162 75.215 38.836 254.213 9,2 %
2006 108.422 76.535 34.484 219.441 7,9 %
2007 76.723 73.948 42.007 192.678 6,9 %
2008 51.218 80.482 44.318 176.018 6,5 %
2009 98.220 86.158 51.649 236.027 8,9 %
2010 113.725 98.661 61.284 273.661 10,3 %

Kilde: Statistisk tiårsoversigt

Man kan altså konstatere, at en officiel arbejdsløshedsprocent på 4,1 % i 2010 dækker 
i virkeligheden over, at 10,3 % af arbejdsstyrken ikke har et ordinært job. Det svarer 
til, at ca. 275.000 personer er uden ordinært arbejde, men de står reelt til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Hertil kommer desuden ca. 70.000 helårspersoner på kontanthjælp 
og introduktionsydelse, ca. 10.000 på ledighedsydelse og ca. 5.000 på revaliderings-
ydelse. Samlet set er der ca. 360.000 fuldtidspersoner, som har et beskæftigelsespoten-
tiale – i større eller mindre grad.
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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.

Tabel 10: Erhvervsfrekvens. 2003-2010. Etnisk baggrund

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

Mænd:
2003 58,6 69,0 81,7
2004 60,2 67,7 81,2
2005 61,4 67,9 80,9
2006 62,9 68,1 81,1
2007 66,6 70,0 83,3
2008 67,1 70,1 83,3
2009 62,4 67,5 80,6
2010 59,2 65,5 78,4

Kvinder:
2003 43,5 59,9 75,5
2004 45,7 59,9 75,4
2005 46,9 60,1 75,1
2006 48,7 60,5 75,4
2007 52,6 62,7 78,2
2008 54,4 62,9 78,3
2009 50,0 60,4 75,7
2010 48,2 59,4 74,9

Erhvervsfrekvensen angiver antallet af personer i arbejdsstyrken (beskæftigede + ledige) i procent af 
hele befolkningen i alderen 16-66 år. Fra 2007 i alderen16-64 år.
Kilde: Statistisk tiårsoversigt.

Det er tydeligt, at erhvervsfrekvensen er størst blandt personer med dansk oprindelse. 
I 2010 var erhvervsfrekvensen 78,4 for mænd og 74,9 for kvinder. Næst efter dansker-
ne kommer indvandrere fra vestlige lande med en erhvervsfrekvens for mænd på 
65,5 % og 59,4 % for kvinder. Den laveste erhvervsfrekvens er blandt indvandrere fra 
ikke-vestlige lande, hvor mændenes er 59,2 og kvindernes er 48,2.

Man bemærker også, at erhvervsfrekvensen steg markant for indvandrere fra ikke-
vestlige lande i perioden 2003-2008. I de seneste år er erhvervsfrekvensen faldet for 
denne gruppe, ligesom det er tilfældet for personer med dansk oprindelse. Man kan 
konkludere, at de beskæftigelsesmæssigt svageste grupper havde stor gavn af højkon-
junkturen. Det samme billede tegner sig, når vi betragter ledighedsprocenten. Ar-
bejdsløsheden blandt ind van dre re fra ikke-vestlige lande er væsentlig højere end an-
dre etniske grupper, mens indvandrere fra vestlige lande har en ledighedsprocent, der 
kun ligger lidt højere end danskernes, men lavere end indvandrere fra ikke-vestlige 
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 
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tabel 11 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.

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
Eksjugoslavien 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
Afghanistan 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 ef-
terkommere fra forskellige lande. I toppen ligger personer fra vestlige lande, Bosnien 
og Eksjugoslavien, 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 er større blandt efter-
kommere end blandt indvandrere i næsten alle kategorier. Det kan tages som et ud-
tryk for, at anden og tredje generation af indvandrere klarer sig beskæftigelsesmæssigt 
bedre end første generation. Det er blandt andet tydeligt med personer med baggrund 
i Somalia.

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 
sandsynligvis en vis betydning for mulighederne på arbejdsmarkedet og dermed be-
skæftigelsen.
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Tabel 12: Beskæftigelsesprocent blandt indvandrere fra vestlige lande og øvrige lande. 
Opdelt efter opholdstid i Danmark. 2007

 Mænd Kvinder
Opholdstid 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 mæn-
dene 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. 
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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, virksomheds-
praktik og forskellige uddannelsesordninger. Gennem årene har der været for skellige 
ordninger, ligesom nogle af ordningerne har haft forskellige navne.

Tabel 13: Fuldtidspersoner i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. 2007-2010

 2007 2008 2009 2010

Støttet beskæftigelse:
Løntilskud 7.756 7.324 9.548 17.916
Virksomhedspraktik 6.793 7.290 10.524 15.503
Voksenlærling 10.087 11.032 9.055 6.945
Servicejob 557 444 396 307

Støttet beskæftigelse* i alt 25.193 26.090 29.523 40.671

Uddannelse mv.
Vejledning og opkvalificering 42.007 44.318 51.649 61.275
Forsøg 16 49 52 54
Revalideringsydelse 7.985 5.890 5.099 4.681

Uddannelse i alt 50.008 50.257 56.800 66.010

I alt 75.201 76.347 86.323 106.681

Procent af arbejdsstyrken 2,7 % 2,8 % 3,3 % 4,0 %

Eksklusive fleksjob og skånejob. Kilde: Statistisk tiårsoversigt.

I 2010 var der 107.000 fuldtidspersoner (et beregnet tal) i en række forskellige ar-
bejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Det svarer til 4,0 % af arbejdsstyrken. I løbet 
af de sidste par år har der været tale om en pæn stigning i antallet. Især er der sket en 
stigning fra 2009 til 2010, og stigningen er sket i de fleste kategorier, bortset fra vok-
senlærlinge, som er under afvikling.
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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 ind komst-
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 er stat ning for anden ind-
komst og som supplement ved meget lav indkomst.

Kommunerne kan desuden yde be hovsbestemt hjælp til enkeltudgifter, flytning, sy-
gebehandling, medicin, tand behandling og lignende til kontanthjælps modtagere og 
andre, som ikke har mulighed for at betale udgifterne.

Hvis en kontanthjælpsmodtager uden rimelig grund afviser et tilbud om ar bej de eller 
aktivering, kan kommunen standse udbetalingen af hjælpen. Hvis en kontanthjælps-
modtager uden rimelig grund ude bliver fra et ak ti ve rings til bud, kan kommunen ned-
sætte hjælpen med op til 20 %.

Man kan modtage kontanthjælp, hvis man har boet i Danmark i sam men lagt 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 æn drin ger 
i krav og tildelingskriterier for de enkelte ydelser og ud må lings kri te ri er for ydelser til 
bestemte grupper (se Social Årsrapport 2009). 

De mange ændringer på kontanthjælpsområdet inden for de seneste 7-8 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.

Den aktuelle situation
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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 tilfø-
jet 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. Hvad angår kontanthjælpen til unge sindslidende under 25 år, har 
Folketinget vedtaget, at unge med meget specifikke og præcise psykiatriske diagnoser 
tildeles et tillæg, så den samlede kontanthjælp kommer til at svare til kontanthjæl-
pen for personer over 25 år.

Stigning i antal kontanthjælpsmodtagere med den 
økonomiske krise
Siden den økonomiske krise satte ind i efteråret 2008 er antallet af kontanthjælps-
modtagere steget. Fra 2008 til 2010 er antallet af modtagere af økonomisk hjælp til 
forsørgelse steget fra knap 200.000 i 2008 til 235.000 personer i 2010. 

Hjælp til forsørgelse omfatter personer, som ikke kan forsørge sig selv, fordi de er 
ramt af en social begivenhed som fx arbejdsløshed eller sygdom. Der er sket ændrin-
ger i opgørelsen, som betyder, at tal fra før 2006 ikke kan sammenlignes. Efter den 
tidligere opgørelse lå antallet, som fik hjælp til forsørgelse, på omkring 250.000 per-
soner. I 2005 faldt antallet til 233.000 per soner og faldt yderligere frem til 2006 til 
217.000 personer.
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Figur 1: Antal modtagere af hjælp til forsørgelse 2001-2010.
Figur 1: Antal modtagere af hjælp til forsørgelse 2001-2010
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Kilde: Statistiske Efterretninger, Sociale forhold, sundhed og retsvæsen.

Med den økonomiske krise ligger antallet med økonomisk hjælp til forsørgelse i 2010 
på 235.000 personer – altså inklusive introduktionsydelse og ledighedsydelse – en 
stigning på 35.000 personer siden 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 
kon tant  hjælps modtagere. 

Der er først og fremmest tale om en stigning i aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 
hvor flere er kommet i aktivering. En stigning fra 92.000 til 130.000 fra 2008 til 2010. 
En udvikling, der skal ses på baggrund af dels den stigende arbejdsløshed, dels at 
kommunerne modtager en højere statsrefusion, hvis en kontanthjælpsmodtager 
kommer i aktivering. 

Derudover har der været en stigning i dem, der har modtaget kontanthjælp. Kontant-
hjælp (hjælp til underhold) ydes til personer, der på grund af æn drin ger i deres for-
hold ikke kan skaffe det nødvendige til at dække eget og even tu elt familiens under-
hold. Der er 172.000 personer, som modtager kontanthjælp i 2010. Fra at der var tale 
om et fald fra 2006 til 2008, er der tale om en kraftig stigning fra 2008 til 2010, som 
hænger sammen med den økonomiske krise.

Blandt kontanthjælpsmodtagerne var der 7.300, som modtog hjælpen i form af den 
lave starthjælp. Der er således klart flere på den laveste ydelse starthjælp i 2010.
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Tabel 1: Antal personer, der modtager kontanthjælp, revalidering og aktivering 2006, 
2008, 2009 og 2010

 2006 2008 2009 2010

Kontanthjælp 161.900 141.900 165.300 172.400
Heraf: starthjælp    5.400   6.900   7.300
Revalidering 47.600  25.200  23.000 21.000
Aktiverede kont. 93.000  92.300 117.300 130.400

Kilde: Statistiske Efterretninger. Arbejdsmarked.

Revalidering, der omfatter hjælp til uddannelse, erhvervsmæssig gen op træ  ning eller 
omskoling, kan ydes, når det skønnes at være forud sæt nin gen 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 mod tageren af kontanthjælp til at få 
et aktiveringstilbud. 

Antallet af personer i revalidering er faldet kraftigt de seneste år. Antallet i revalide-
ring er faldet yderligere i 2010 til knap 21.000 personer. 

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er fortsat med at stige ind i 2011. I juni 2011 
modtog i alt 162.200 personer kontanthjælp eller anden hjælp til forsørgelse, hvilket 
er knap 40.000 flere end i juli 2008.
 
Tabel 2: Antal personer med økonomisk hjælp til forsørgelse. Juli 2008, juni 2009, juni 
2010 og juni 2011

 Juli 2008 Juni 2009 Juni 2010 Juni 2011

Økonomisk hjælp til forsørgelse, i alt 123.900 145.200 156.700 162.200
Kontanthjælp 68.100 79.900 84.200 93.900
Revalidering 13.600 14.100 13.100 11.600
Aktivering 34.800 52.000 59.900 54.900

Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik.

Der har været tale om svingninger i antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. 
Fra juni 2008 til juni 2010 er antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere steget fra 
34.800 personer til 59.900. Fra juni 2010 til juni er antallet dog faldet, men ligger 
over niveauet fra juni 2009.

Derimod er der en fortsat stigning i antal personer, som alene modtager kontant-
hjælp.

Stigning 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 må-
neder inden for det enkelte år. 

Ifølge tidligere opgørelse af antallet af hjælp til forsørgelse var der 112.400 personer i 
2004, som modtog lang va rig hjælp. Dette antal har siden været faldende. I 2006 for 
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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 var der 
100.300 personer i 2007, som modtog langvarig hjælp til forsørgelse. Dette antal er i 
2010 steget til 115.300 personer. Stigningen skyldes primært den kraftige stigning i 
antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere i aktivering. 

Tabel 3: Antal personer med hjælp til forsørgelse mv. i 10-12 måneder inden for det 
enkelte kalenderår, 2007-2010*

 2007 2008 2009 2010

Hjælp til forsørgelse 100.300 92.700 104.900 115.300
Kontanthjælp 43.200 36.500 37.100  39.800
Revalidering 11.900 10.500 9.900   9.400
Aktivering 14.900 16.000 18.800  22.300

* Ny opgørelsesmetode
Kilde: Statistiske Efterretninger. Arbejdsmarked

 

Flere børnefamilier på kontanthjælp
I det følgende ser vi på sammensætningen af kontanthjælpsmodtagerne i forhold til 
fa mi lietype (tabel 4). Opgørelsen er baseret på den nye familieinddeling.
 
Den største gruppe er enlige uden børn, hvor antallet har været stigende fra 71.400 
personer til 97.800 personer. Hvad angår antallet af bør nefamilier, er der i 2010 tale 
om en stigning i antallet af enlige mænd og enlige kvinder med børn i forhold til 
2007. Der er tale om en ret kraftig stigning i antallet af enlige mænd med børn. Der 
er færre par med børn i 2010 end i 2007, men der er tale om en stigning fra 2008 til 
2010.

Tabel 4: Modtagere af kontanthjælp, fordelt efter familietype. 2007-2010

 2007 2008 2009 2010

Enlige uden børn 71.400 75.100 92.900 97.800
Enlige kvinder med børn 32.700 31.800 33.100 34.100
Enlige mænd med børn  8.100  8.700 11.600 12.700
Par uden børn  4.500  4.300  4.600 4.700
Par med børn 23.100 20.500 21.300 21.200

I alt 139.900 140.400 165.300 170.500

Kilde: Statistiske Efterretninger . Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2009 og Arbejdsmarked 
2010 og 2011.
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Alderssammensætningen er ændret
Kontanthjælpsmodtagerne er generelt blevet ældre. Hvor knap 30 % af per  sonerne 
tidligere var 40 år og derover, er andelen for denne al ders grup pe steget både blandt 
mænd og blandt kvinder. Specielt for kvinderne er der sket en stigning i andelen af 
40-49-årige og 50-59-årige. For mændene er der også sket en stigning for de 50-59-åri-
ge, men derudover er der sket en stigning for de helt unge mænd. Andelen af unge 
mænd under 24 år er steget fra 23 % til 27 % i 2010. 

Tabel 5: Hjælp til forsørgelse fordelt på aldersgrupper og køn, 2001 og 2010

 2001   2010
 Mænd Kvinder  Mænd Kvinder

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

I alt 100 100  99 100

Antal (tusinde) 118 129  117 117

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen og Arbejdsmarked.
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Af Finn Kenneth Hansen, CASA

Førtidspensionsreformen 
Billedet af førtidspensionsområdet er stadig påvirket af den førtidspensionsreform, 
som trådte i kraft den 1. ja nu ar 2003. 

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 ud over reformen været påvirket af en ændret finansie-
ring, hvor refusionen fra staten til kommunerne er klart mindre i dag end tidligere. 
Derudover har området været påvirket af kommunalreformen. 

Regeringen har bebudet en reform af førtidspensionsområdet først og fremmest for at 
undgå at især unge kommer på førtidspension. Der er tale om, at ændre aldersgræn-
sen for hvornår man kan komme på førtidspension, og at førtidspensionsydelsen til 
unge ikke skal være permanent men midlertidig.

Førtidspensionsområdet
Det samlede billede af førtidspensionsområdet er karakteriseret ved personer, som 
fortsat modtager de tidligere fire forskellige former for førtidspension, og det stigende 
antal personer, som modtager førtidspension efter den nye før tids pen si ons lov. Året 
2011 er det første år, at der ikke er nogen modtager af almindelig forhøjet førtidspen-
sion, som har været stærkt faldende siden 1999, hvor muligheden for at give førtids-
pension af sociale årsager blev forringet. Den nye førtidspension tildeles alene op til 
64 år. Når det samlede antal af førtidspensionister går op til 66 år, er det på grund af 
de tidligere ordninger. Alene den aldersmæssige ændring påvirker udviklingen på før-
tidspensionsområdet.
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Tabel 1: Oversigt over modtagere af førtidspension 2009-2011 

   2011 2010 2009
 Mænd  Kvinder I alt I alt I alt

Højeste 25.486 24.178 49.664 52.296 54.304
Mellemste 25.515 33.871 59.386 65.761 72.249
Forhøjet almindelig 10.043 14.939 24.981 28.221 31.626
Almindelig    7 7
Ny førtidspension 50.919 60.613 111.532 98.267 83.113

I alt 111.963 133.600 245.563 244.552 241.299

Kilde: Statistiske efterretninger. Sociale pensioner

Udviklingen i antallet af førtidspensionister 2000-2011
Ser vi på udviklingen i antallet af førtidspensionister, har der været tale om et klart 
fald i antallet fra 2001 til og med 2007. Et fald, som har været stærkt påvirket af, at 
det blev dyrere for kommunerne at have førtidspensionister, idet stats re fusionen til 
kommunerne blev mindre, men som også har været påvirket af målsætningerne om 
at nedbringe antallet af førtidspensionister bl.a. med indførelsen af fleksjob. Fra 2008 
og frem har der imidlertid været tale om en lille stigning

Der har været tale om et beskedent fald før reformen. Efter reformen har der i de før-
ste år været tale om et yderligere stærkt fald, som alene hænger sammen med faldet i 
de 64-66 årige grundet ændringer i førtidspensionsreformen af 2003.

Tabel 2: Udviklingen i antallet af førtidspensionister 2001-2011. 

(Opgjort pr. 1. januar i det enkelte år) 16-66 årige
  Mænd Kvinder I alt

2001  113.074 148.985 262.059
2003  114.705 145.750 260.456
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
2010  111.418 133.134 244.552
2011  111.963 133.600 245.563

Kilde: Statistiske Efterretninger. Sociale pensioner.

Som det fremgår af tabel 2, er der tale om en forskellig udvikling for mænd og kvin-
der. Faldet siden førtidspensionsreformen skyldes den nye aldersgrænse på 64 år, 
mens faldet fra 2006 til 2007 har været ekstraordinært stort pga. kommunalreformen. 
Både antallet af mænd og kvinder er steget fra 2008 til 2011. 

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 6,9 % i 2011.
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I forhold til de 18-64 årige er andelen på 7.2 % i 2011. 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. 1990-2010

 1990 1995 2000 2008 2010 2011

18-29 år  0,8  1,1  1,1 1,3 1,4 1,5
30-39 år  2,7  3,1  3,0 3,1 3,2 3,3
40-49 år  6,3  6,7  7,0 6,6 6,8 6,9
50-59 år 14,4 13,9 12,9 12,8 12,9 12,9
60-66 år 29,9 29,4 24,4 12,8 12,2 12,0
18-66 år  7,5  7,9  7,6 6,9 6,8 6.9
18-64 år    7.1 7,2 7,2

Kilde: Statistiske Efterretninger

Som det fremgår (tabel 3) skyldes faldet i andelen udelukkende det kraftige fald i an-
delen af 60-66 årige – mere præcist de 64-66 årige. Lang tidstendensen er meget mar-
kant, idet andelen af de 60-66 årige er faldet fra næsten 30 % i 1990 til i 12,2 % i 
2011. 

Der har været tendens til en lille stigende andel af de yngre aldersgrupper. Andelen af 
de unge under 29 år er steget fra 0,8 % til 1,5 %, mens de 30-39 årige er steget fra 
2,7 % til 3,3 %.

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 kun afbrudt af året 
2007, som hænger sammen med kommunalreformen. Fra 2007 til 2011 har der været 
tale om en endnu større stigning, som betyder, at antallet af 15-64 årige er på knap 
245.000 personer. 

Tabel 4: Modtagere af førtidspension 15-64 år. 2000-2011

 Mænd Kvinder Alle

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
2010 111.418 133.134 244.552
2011 111.883 133.683 245.566

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Stigning i nytilkendelser af førtidspension 
An tallet af nytilkendelser af førtidspension ligger i dag langt under det antal, 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, indførelsen af fleksjob og den nye førtidspen-
sionslov. Stigningen i nytilkendelserne i 2002 skyldes en udskydelse af førtidspensio-
ner i de foregående år, og fremrykningen af behandlingen af en række sager i kom-
munerne, således at de er blevet afsluttet, inden den nye førtidspension trådte i kraft. 

Tabel 5: Antallet af 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
2004 7.555 8.164 15.719
2006 6.746 7.543 14.289
2007 5.640 6.491 12.131
2008 7.651 8.965 16.616
2009 7.756 9.319 17.075
2010 8.050 9.000 17.050

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 skyldes den nye 
kommunalreform. I de følgende år har antallet af nytilkendelser ligget på et højere 
niveau med omkring 17.000 antal nytilkendelser.

På trods af mange ihærdige forsøg – mere omstændelige og administrative procedure, 
lavere refusion til kommunerne, indførelse af fleksjob mv. – er det ikke lykkedes at 
begrænse antallet af førtidspensionister. Der synes at være en underliggende tendens 
til udstødning fra arbejdsmarkedet, som er uafhængig af de økonomiske konjunktu-
rer, men hænger sammen med de generelle arbejdsforhold og det konkrete arbejds-
miljø, hvor det generelle arbejdspres grundet en stigende konkurrence og besparelser-
ne i det offentlige har påvirket det psykiske arbejdsmiljø og påvirket nytilgangen til 
førtidspension. 
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Figur 1.1 Antallet af nytilkendelser af førtidspension. 2006-2010

Psykiske lidelser – hyppigste årsag
Psykiske lidelser er langt den hyppigste forekommende hoveddiagnose blandt ansø-
gerne til førtidspension, og der er endvidere sket en yderligere stigning i andelen af 
ansøgere med denne diagnose siden 2000. Hvor andelen i 2004 lå på 38 % er denne 
steget til 51 % i 2010. 

Tabel 6: Nytilkendelser af førtidspension fordelt efter hoveddiagnose. 2004-2010

 2004 2006 2008 2009 2010

Psykiske lidelser 38 44 48 51 51
Lidelser i bevægeapparat 22 22 21 19 19
Andre lidelser  40  34 31 30 30

I alt 100 100 100 100 100

Kilde: Ankestyrelsens Statistikservice

Langt den største del af dem der får tilkendt førtidspension kommer fra en forsørgel-
sessituation, hvor de på ansøgningstidspunktet har modtaget kontanthjælp. I 2009 
drejer det sig om 43 % af nytilkendelserne. En anden stor gruppe af personer modta-
ger på ansøgningstidspunktet sygedagpenge. 

Der har været en stigning i andelen som var modtager af kontanthjælp på ansøg-
ningstidspunktet. Ligeledes har der været en stigning i personer, som havde ledig-
hedsydelse på ansøgningstidspunktet.
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Tabel 7: Nytilkendelser fordelt efter indkomst på ansøgningstidspunkt. 2009 

 Psykiske Bevægeapparat Andre
 lidelser Sygdomme diagnoser Alle

Kontanthjælp/Starthjælp 60 27 24 43
Sygedagpenge 22 42 46 33
Ledighedsydelse 7 17 10 10
Ingen indkomst 5 4 5 5
Anden indkomst 1 2 2 2
Fleksjob/skånejob 1 2 2 1
Lønmodtager 1 3 5 3
Revalidering 1 1 1 1
Efterløn 0 0 1 0

Kilde: Førtidspension. Års statistik 2009:  

Ser vi på indkomsten på ansøgningstidspunktet i forhold hoveddiagnosen for tilken-
delse af førtidspension, viser det sig, at blandt dem som har fået tilkendt førtidspen-
sion grundet psykiske lidelser, er der 60 %, som kommer fra kontanthjælp og 22 % fra 
sygedagpenge. 

Af dem som har fået tilkendt førtidspension grundet bevægeapparatlidelser, er det 
27 %, som kommer fra kontanthjælp, og 42 % som kommer fra sygedagpenge. 
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