
skal dansk økonomi hænge sammen på læn-
gere sigt, er der ingen vej uden om: Enten skal
der gennemføres en ambitiøs reform af dagpen-
gesystemet. Eller også skal den allerede vedtag-
ne efterlønsreform fremrykkes.

Det vil ifølge Mandag Morgens oplysninger
være hovedbudskabet, når Arbejdsmarkeds-
kommissionen i næste uge offentliggør sin en-
delige rapport. Hvis begge områder fredes, vil
det ikke være muligt at tilvejebringe de 14 milli-
arder kr. i merindtægter, som er forudsætnin-
gen for, at det offentliges udgifter ikke oversti-
ger indtægterne på langt sigt. For at skaffe det-
te beløb er kommissionen blevet bedt om at ud-
arbejde  forslag, der øger arbejdsstyrken, så sta-
ten får flere skatteindtægter og færre udgifter til
overførselsindkomster. Se også tekstboks.

Ud over dagpenge og efterløn er det kun for-
slaget om at omlægge SUen, så det tilskynder
de unge til hurtigere af færdiggøre deres uddan-
nelse, der for alvor vil batte i statskassen.
Kommissionens øvrige forslag – f.eks. om at
forbedre mulighederne på arbejdsmarkedet for

kronisk syge, handicappede mv. – vil i bedste
fald give en meget lille forbedring af de offent-
lige finanser. De sigter først og fremmest på at
ændre den opfattelse, at nedsat arbejdsevne er
en permanent tilstand, og på at undgå, at for
mange varigt bliver placeret på førtidspension.

Kommissionen vil også foreslå en forenklet
styring af den kommunale beskæftigelsesind-
sats mv., en forstærket aktiveringsindsats over for
de ledige og initiativer, der skal øge tilgangen af
kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Til gengæld har den kastet håndklædet i rin-
gen på en række andre områder. Det gælder bl.a.
ambitionerne om lovgivning, der øger den gene-
relle arbejdstid. Ifølge kommissionen er det –
ud over skattelovgivningen – ikke lovregler, men
aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, der er
den største barriere. Rapporten vil heller ikke
indeholde forslag til at nedbringe sygefraværet.
Kommissionen mener, at man bør vente og se,
hvordan de seneste års initiativer – senest tre-
partsaftalen og den politiske aftale fra septem-
ber 2008 – virker. Af samme grund er den også
tilbageholdende på arbejdsmiljøområdet, hvor
velfærdsforliget fra sommeren 2006 afsatte be-
tydelige midler til forbedring. Kommissionen
opfordrer til at gennemføre systematiske evalu-
eringer af den igangværende og fremtidige ind-
sats, så vidensgrundlaget øges.

Nytænkning 
Indholdet af den endelige rapport svarer stort
set til de udspil, som kommissionen tidligere
har præsenteret for arbejdsmarkedets parter, og
den delrapport, som den offentliggjorde i sep-
tember 2008 efter ønske fra daværende statsmi-
nister Anders Fogh Rasmussen.
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Dagpenge og efterløn 
kan ikke fredes på én gang

En øget beskæftigelse blandt de marginale grupper på det danske arbejdsmarked er ikke nok til at sikre
balancen i dansk økonomi på langt sigt  –  Det vil være budskabet, når Arbejdsmarkedskommissionen
offentliggør sin endelige rapport i næste uge –  Derfor genfremsætter den de upopulære forslag om at
forkorte dagpengeperioden og fremrykke efterlønsreformen 

14 milliarder

De raske skal arbejde mere,
hvis dansk økonomi skal
hænge sammen på lang sigt.

Figur 1: Ideen i forslaget er, at en del af de borgere, som i dag visiteres til varig 
førtidspension, i stedet visiteres til det nye, såkaldte udviklingsforløb.

Kilde: Arbejdsmarkedskommissionen.

MM | Alternativ til førtidspension
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Delrapporten, hvis hovedforslag var en af-
kortning af dagpengeperioden fra de nuværen-
de fire til to år og en hurtigere indfasning af en
højere efterløns- og pensionsalder, fik som be-
kendt en meget ublid politisk modtagelse og
blev ret hurtigt skrinlagt. Risikoen for en genta-
gelse er åbenlys, selvom kommissionen i sin en-
delige rapport har modificeret begge forslag.
F.eks. vil den toårige dagpengeperiode blive for-
længet med et halvt år i perioder med særlig høj
ledighed. Se også artiklen side 16.

Til gengæld vil rapporten indeholde en lang
række andre forslag, der har begrænset økono-
misk betydning her og nu, men lægger op til en
fundamental nytænkning af det danske velfærds-
system. 

Det gælder bl.a. på førtidspensionsområdet.
Kommissionens analyse tager udgangspunkt i
den iagttagelse, at de senere års bestræbelser på
at skabe mere rummelighed på arbejdsmarke-
det – f.eks. fleksjobordningen – godt nok har
fået antallet af personer i støttet beskæftigelse
til at vokse markant, men ikke reduceret antal-
let af førtidspensionister og sygedagpengemod-
tagere. 

Kommissionen vil gøre op med den misfor-
ståelse, at nedsat arbejdsevne, f.eks. forårsaget
af psykiske problemer, pr. definition er en per-
manent tilstand, der ikke kan ændres over tid.
Derfor ønsker den at stramme reglerne for visi-
tation til førtidspension og indføre et alternativ
– et såkaldt udviklingsforløb, der skal forsøge
at hjælpe personer med ringe arbejdsevne væk fra
offentlig forsørgelse gennem en koordineret
indsats. Se figur 1.

Kommissionen vil også ændre fleksjobord-
ningen, så løntilskuddet i højere grad anvendes
på svage end stærke fleksjobansatte. Ideen er,
at fleksjobordningen – som det oprindelig var
meningen – i højere grad end i dag skal være et
alternativ til førtidspension.

Kommissionen lægger også op til at forenk-
le det nuværende refusionssystem på hele det
kommunale område. De forskellige statslige re-
fusionssatser indebærer en risiko for, at den
kommunale indsats bestemmes af kassetænk-
ning og ikke, hvad der giver størst mulighed for
at bringe de ledige tilbage i arbejde. Grundtanken
i det nye princip er enkel: Kommer en borger på
overførselsindkomst, refunderer staten 100 pct.
af ydelsen. Herefter aftrappes statens andel af
udgifterne gradvist, så det i sidste ende er kom-
munen, der betaler det hele selv. Den bagved-
liggende tanke er, at kommunen kun har beg-
rænsede muligheder for at forhindre, at en bor-

ger bliver arbejdsløs – men et betydeligt ansvar
for, om vedkommende forbliver uden for ar-
bejdsmarkedet i længere tid. 

Det vil give kommunerne et stærkt incitament
til en effektiv indsats. Derfor mener kommissi-
onen, at man samtidig kan skrotte flere af de
meget detaljerede procesregler for sagsbehand-
lingen på arbejdsmarkeds- og socialområdet.

Efterløn eller dagpenge?
Da det nye refusionsprincip skal kompenseres
over bloktilskuddet og indfases over en længe-
re årrække, er de mulige økonomiske gevinster
meget begrænsede. Det samme gælder nyord-
ningen for grupperne med nedsat arbejdsevne. 

For at løse sin opgave har kommissionen der-
for været tvunget til at genfremsætte de politisk
upopulære forslag om efterløn og dagpenge.
Det er yderligere logisk af to grunde: For det
første er det indlysende nemmere at øge erhvervs-
deltagelsen i de grupper, der er tættest på ar-
bejdsmarkedet – efterlønsmodtagere og ledige
– end blandt de syge og handicappede. For det
andet vil aktiveringen af de arbejdsmarkedspa-
rate øge statsfinanserne mest, da de umiddel-
bart kan påtage sig et job, uden at der skal bru-
ges offentlige midler på støtteordninger, gen-
optræning mv.

I delrapporten fra september var det da også
disse to forslag, der trak langt det største økono-
miske læs. Ifølge kommissionens beregninger
kunne de hver forbedre de offentlige finanser
på ca. 6 milliarder kr. – og dermed dække næsten
hele mankoen i statskassen.

Det er stadig tilfældet. Men i dag vil ét af for-
slagene formentlig være nok til at sikre den lang-
sigtede balance på de offentlige budgetter. 

Det skyldes for det første, at de nye forslag til
sammen væsentligt overstiger målet på de ca.
14 milliarder. Kan ændringen af SU-systemet
f.eks. blot reducere den nuværende studiefor-
sinkelse med et halvt år, vil det ifølge kommis-
sionens beregninger indebære en varig styrkel-
se af de offentlige finanser med ca. 2,5 milliar-
der kr. Og for det andet har vedtagelsen af for-
årets skattereform reduceret den samlede uba-
lance med ca. 5,5 milliarder kr., så den resteren-
de opgave umiddelbart lyder på ca. 8,5 milliar-
der kr. MM
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MM | Arbejdsmarkeds-
kommissionen

Ifølge regeringens 2015-plan
er der et hul i statskassen.
Det skyldes, at udgifterne på
lang sigt vil være større end
indtægterne. Ifølge
Finansministeriets seneste
opgørelse drejer det sig om en
årlig ubalance på ca. 0,8 pct.
af BNP – svarende til ca. 14
milliarder kr. Arbejdsmarkeds-
kommissionens opgave har
været at komme med konkrete
forslag til, hvordan beskæfti-
gelsen kan øges i et sådant
omfang, at øgede skatteind-
tægter og færre udgifter til
overførselsindkomster lukker
hullet. 
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