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Det er slut med at tro, at der kommer flere i arbejde, hvis vi sænker velfærdsydelserne

yderligere. Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der i stedet vil

have fokus på, hvordan man får et ’kvalificeret arbejdsudbud’ igennem nye typer reformer,

der fokuserer på at løfte folk ind på arbejdsmarkedet

Den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er nu klar til at gøre op med paradigmet om, at økonomiske

incitamenter er det allermest afgørende for at øge arbejdsudbuddet. Der er ifølge ham mere end nogensinde brug for at

tale om, at det »ikke længere er nok at tælle antallet af hoveder og hænder på arbejdsmarkedet«.

 Claus Bjørn Larsen

 12. juli 2019

I mange år har dansk beskæftigelsespolitik handlet om at få flere ud i arbejdsstyrken ved
at skære i velfærdsydelser såsom kontanthjælpen, integrationsydelsen og
sygedagpengene under mantraet »det skal kunne betale sig at arbejde«.

Men den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er nu klar til at gøre op
med paradigmet om, at økonomiske incitamenter er det allermest afgørende for at øge
arbejdsudbuddet. Der er ifølge ham mere end nogensinde brug for at tale om, at det
»ikke længere er nok at tælle antallet af hoveder og hænder på arbejdsmarkedet«.

https://www.information.dk/laura-friis-wang
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»Vi skal selvfølgelig udvise nultolerance over for typer som ’Dovne Robert’. Men vi skal
finde en balance mellem at slå hårdt ned på det og så ikke piske folk så hårdt, at de
stiller sig til rådighed på arbejdsmarkedet, hvis de samtidig ikke har kvalifikationerne,
de kulturelle eller sociale egenskaber til at få det arbejde, som der helt givet er derude.«

»Derfor vil den nye regering slå ind på en ny reformkurs,« siger Peter Hummelgaard og
understreger samtidig, at det indtil videre blot er overordnede tanker. Han er ikke i gang
med at rulle reformer tilbage og har endnu ikke nye på vej.

Onsdag i denne uge indledte han forhandlingerne om en hjælpepakke til de mest
trængte børnefamilier på integrationsydelse og kontanthjælp i Danmark. Mellem 250-
300 millioner kroner skal gå til et børnetilskud, mens en kommission ser på, hvordan
man kan skrue ydelsessystemet sammen på en anden måde.

Tiltaget vil ifølge den liberale tænketank CEPOS mindske arbejdsudbuddet med 400
personer. Det har affødt kritik fra blandt andre tidligere integrationsminister Inger
Støjberg (V), der står bag integrationsydelsen.

»Det kan ikke komme bag på nogen, at højere sociale ydelser betyder, at færre arbejder.
For integrationen og beskæftigelsen er det her dårligt nyt,« siger hun til Kristeligt
Dagblad. <https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/opgoer-med-
boernefattigdom-saetter-beskaeftigelsen-i-bakgear>

Men det er her, diskussionen ifølge beskæftigelsesministeren er kørt af sporet.

»Det er en tyk og fed streg under, hvor mærkelig den her debat nogle gange bliver
omkring arbejdsudbud. Hvorfor skulle en person stå mindre til rådighed for
arbejdsmarkedet, fordi der pludselig er råd til morgenmad, inden børnene bliver sendt i
skole,« siger Peter Hummelgaard.

Opgør med regnemodellerne
Professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann understreger, at den
økonomiske forskning viser, at hvis man får en større ydelse ved ikke at skulle arbejde,
så påvirker det lysten til at søge et arbejde.

»Når vi kigger på tallene inden for et metodemæssigt forskningsvalg, så har det en
effekt. Derfor er det også relevant, når man skal diskutere, hvad det betyder at ændre på
ydelserne,« siger han.

Professoren forklarer samtidig, at der på ydelsesområdet er tale om forholdsvist små
effekter af arbejdsudbuddet, for jo længere man prøver at presse, jo mindre får man ud
af det. 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/opgoer-med-boernefattigdom-saetter-beskaeftigelsen-i-bakgear
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»Selvfølgelig er det relevant at sige, at tallene ikke er store, men helt at se bort fra, at de
er her, det kan man ikke. Selv mange små tal kan lagt sammen få en størrelsesorden,«
siger han.

Professor emeritus ved Aarhus Universitet, Peder J. Pedersen, ser Peter Hummelgaards
udtalelse som et udtryk for, at den nye regering »går imod den konventionelle
økonomiske tænkning«.

»Det generelle ræsonnement i økonomijargon er, at hvis du flytter på, om det er
økonomisk attraktivt at være på eller af arbejdsmarkedet, så vil man alt andet lige
påvirke arbejdsudbuddet,« siger han.

Men han er samtidig skeptisk over for, om man kan lave det ræsonnement på en lille
gruppe som for eksempel fattige børnefamilier, fremfører professoren.

»Det er klart, at man må have en regnemodel, der når frem til det. Men jeg vil tillade
mig – selv om jeg er økonom – at være skeptisk over for, om det vil have en negativ
effekt på arbejdsudbuddet, hvis man gennemfører denne hjælpepakke rigtigt,« siger
han.

Det, at nogle mennesker trækkes ud af fattigdom, kan nemlig ifølge ham påvirke deres
overskud og hverdag, som kan give dem bedre forudsætninger for at komme på
arbejdsmarkedet.

»Og det kan ikke proppes ind i en regnemodel,« siger Peder J. Pedersen.

Peter Hummelgaard benægter ikke, at økonomiske incitamenter »selvfølgelig spiller en
rolle«, men stiller sig tvivlende over for, hvor stor betydning de har, når der i forvejen er
skåret så meget til.

»CEPOS siger, at et målrettet børnetilskud vil mindske arbejdsudbuddet med 400
personer. Samtidig viste det sig, at kun 250 flere kom i arbejde som følge af hele
kontanthjælpsloftet. Det hænger ikke sammen,« siger han.

Han påpeger samtidig, at han i mange år har været kritisk over for de regnemodeller,
som bruges af finansministeriet til at regne dynamiske effekter.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg i særdeleshed og Socialdemokratiet i bred forstand
har set kritisk på nogle af de antagelser, der ligger til grund for forskellige måder at
anskue økonomien på og reformernes virkning ude i virkeligheden,« siger han.

– Men hvis ikke I vil øge arbejdsudbuddet i klassisk forstand, så kan det ikke regnes
med i modellerne og dermed øge råderummet?
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»Lige præcis den del af opgaven ligger hos Finansministeriet. Min opgave bliver at sørge
for, at folk har de fornødne kvalifikationer til at påtage sig det arbejde, der bliver
efterspurgt i fremtiden. Tidligere reformer har haft en effekt, men nu skal vi i højere
grad se på, hvordan vi sørger for, at den næste generation af reformer sikrer, at den
arbejdskraft, der er til rådighed om 10-30 år, også har kvalifikationerne, så vi ikke er
nødt til at hente det i Indien, Malaysia og Filippinerne,« siger han.

Nye reformer
De nye reformer af arbejdsmarkedet skal ifølge Peter Hummelgaard køre i tre
hovedspor, der først og fremmest handler om opkvalificering, så flere får de nødvendige
kompetencer til at tage de job, der er – ikke mindst flygtninge og indvandrere.

Han understreger, at eksempelvis indvandrerkvinder ikke skal have lov til at sidde fast
på kontanthjælp. Men i stedet for at blive ved med at bruge pisken skal man finde en
måde at løfte dem ind på arbejdsmarkedet ved eksempelvis at sikre bedre sproglige og
kulturelle færdigheder. 

Herudover skal der kigges på, hvordan man kan forbedre arbejdsmiljø, så folk ikke
bliver syge af at gå på arbejde.

Og endelig handler det om at få dem over pensionsalderen, der gerne vil blive på
arbejdsmarkedet, til at blive. Det kan blandt andet ske ved en bedre seniorpolitik,
opkvalificering og en modregningsordning af ydelser, foreslår
beskæftigelsesministeren. Imens skal dem, der er nedslidte, have lov til at trække sig.

»Samlet set er det jo noget, hvor jeg vil gøre mit til, at vi får udfordret den gængse
opfattelse af, hvad reformpolitik handler om,« siger han.

For ham er det væsentligt, at de nuværende økonomiske regnemetoder og klassiske
arbejdsudbudsreformer ikke tager højde for »sidekonsekvenserne«.

»Der er folk, som bliver pisket meget hårdt, som simpelthen ikke kan arbejde. Måske
fordi de ikke har kompetencerne, eller fordi de ikke kan arbejde så lang tid, som vi beder
dem om,« siger han.

»Derfor er vi der, hvor du ikke med et snuptag og i klassisk forstand kan øge
arbejdsudbuddet. Det er derfor, jeg mener, at vores fokus bør være på, hvordan vi sikrer,
at de mennesker, som vi ved vil være til rådighed, har kvalifikationerne og evnerne.«

Han påpeger endvidere, at regeringen i deres forståelsespapir har forpligtet sig til at
gennemgå de sidste mange års reformer kritisk. Beskæftigelsesministeren vil også
fremadrettet have skarpere fokus på, hvilke konsekvenser de ændringer, regeringen
laver på beskæftigelsesområdet, har for de mennesker, der bliver påvirket af dem. 
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»Vi skal give os selv den bundne opgave, at der skal være et langt større
implementeringsfokus. Altså en løbende opfølgning på, om politikken virker efter
hensigten,« siger han.

Han nævner blandt andet reformen om førtidspension, som blev gennemført af Mette
Frederiksen som beskæftigelsesminister i 2013.

»Noget af det, vi har set i forhold til førtidspension er tildelingen af det – det er blevet
nemmere for kommunen at spare på nogle borgere, som man burde have givet
førtidspension. Det giver uheldige historier, samtidig med at det klemmer en masse
mennesker ude i virkeligheden,« siger han.

Ikke alt kan regnes på
Når Peter Hummelgaard varsler et opgør med de klassiske arbejdsudbudsreformer,
lægger han sig tæt op ad en diskussion, som begyndte under den tidligere regering. Her
lød det opsigtsvækkende fra økonomiprofessor og tidligere økonomisk vismand Nina
Smith, at udbudsreformerne nu er ved at have udtømt deres potentiale.

Hun blev bakket op af blandt andre en anden tidligere overvismand Hans Jørgen
Whitta-Jacobsen.

»Det er i mine øjne uomtvisteligt rigtigt, at de mest effektive reformer har vi allerede
gennemført, og det er også klart, at vi dermed har nået nogle smertegrænser,« sagde han
til Information i 2017.

Også økonomiprofessor emeritus Peder J. Pedersen var enig i Nina Smiths udtalelse
dengang. Derfor ser han også positivt på den nye beskæftigelsesministers udmelding
om, at regeringens indsats fremover skal være »ikke at gøre alt muligt vildt for at få flere
hoveder, men at få flere kvalificerede hoveder«, som han siger. 

»Jeg synes, at det er et interessant skifte, at man på den måde flytter fokus i den retning.
At man overhovedet tager fat i det problem og er opmærksom på, at der helt oplagt er
nogle langsigtede negative effekter, er positivt.«

Peter Hummelgaard erkender, at det endnu ikke er muligt at vide, hvordan de nye typer
reformer kan påvirke arbejdsudbuddet og dermed det økonomiske råderum.

»Men hvis det lykkes os det her – selv hvis vi kun når en tiendedel af vejen – så vil det
sætte sig spor i forskningen. Så vil der være evidens, og så vil det være noget, der kan
integreres i regnemodellerne. Men der er nødt til at være evidens, så det skal prøves af
først.«
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