2. Den danske velfærdsmodel – særlig i en international
kontekst?
2.1 Velfærdsmodeller
Danmark og de øvrige højtudviklede vestlige økonomier har et højt gennemsnitligt
indkomstniveau til fælles. Der er til gengæld stor forskel på, hvordan de enkelte lande har
valgt at indrette sig i forhold til bl.a. velfærdsgoder og finansieringen heraf.
Man kan groft inddele landene i tre velfærdsmodeller efter, hvordan de leverer, organiserer
og finansierer velfærdsgoder, samt i hvilket omfang det offentlige, markedsmekanismer eller
familie og sociale relationer er med til at opfylde samfundets behov. De tre modeller er: Den
universelle model, den residuale model og den arbejdsmarkedsbaserede (korporative) model.
Gennemgangen af de tre modeller bygger primært på Esping-Andersen (2006), med mindre
andet er angivet.
Det skal understreges, at ingen af de tre velfærdsmodeller eksisterer i deres reneste form.
Derimod har alle lande i praksis en blanding af de tre modeller med forskellige tilgange til
forskellige goder. Generelt kan man dog på baggrund af et lands skattesystem og tilgang til
de vigtigste velfærdsgoder tale om, at landet overvejende falder ind under en af de tre
velfærdsmodeller.
2.1.1 Den universelle velfærdsmodel
Den universelle model er den model, som Danmark og de andre nordiske lande primært hører
under. Modellen er kendetegnet ved solidaritet, da der som udgangspunkt er lige adgang til
velfærdsgoder for hele befolkningen, uden at det er forbundet med forudgående økonomiske
bidrag. Staten tager således hånd om den enkelte, og sociale udfordringer som eksempelvis
risikoen for at miste kompetencer under ledighedsperioder betragtes som et samfundsmæssigt
anliggende. Se boks 2.1 om Danmark som eksempel på den universelle model.
Den universelle model er karakteriseret ved en omfattende offentlig sektor og et relativt højt
skattetryk. Velfærdsmodellen indeholder en implicit forsikring for alle, og der er en relativt
høj grad af økonomisk omfordeling. Det offentliges rolle og ansvar indebærer bl.a., at de frie
markedskræfter til en vis grad begrænses. Befolkningen dækkes af det offentlige
sikkerhedsnet, men samtidigt føler alle – i den teoretiske model – sig forpligtede til at bidrage
økonomisk til velfærdsstaten.
I den universelle velfærdsmodel er det primært det offentlige, der udbyder og bærer ansvaret
for velfærdsydelser. For at den enkelte ikke skal være afhængig af familien og samtidig ikke
være afhængig af at sælge sin arbejdskraft på markedet for at få adgang til velfærdsgoder, er
der kun begrænset eller ingen brugerbetaling på de vigtigste offentlige goder så som
hospitalsbehandling, ældrepleje og uddannelse. Subsidieret børnepasning giver desuden
mænd og kvinder mulighed for at arbejde frem for at være hjemmegående.
Selv i den universelle model tilfalder velfærdsgoder ikke altid hele befolkningen, men et
overvejende flertal. Eksempelvis vil et system, hvor de rigeste 2 pct. af befolkningen ikke har
adgang til visse velfærdsgoder, stadig blive karakteriseret som en universel model. Det
afgørende er, at systemet omfatter samfundets middelklasse.
Velfærd og beskæftigelse hænger afgørende sammen i den universelle model.
Indkomstsikkerhed i form af et offentligt sikkerhedsnet finansieres således gennem
beskæftigelse. Omkostningerne, der er forbundet med opretholdelsen af et solidarisk

18

universelt velfærdssystem, kan kun dækkes, hvis de sociale problemer begrænses, samtidigt
med at de offentlige indtægter maksimeres. For at nå det optimale ligevægtspunkt skal
beskæftigelsen derfor maksimeres, og antallet af personer på sociale overførselsindkomster
skal minimeres.
Hverken i den residuale eller i den arbejdsmarkedsbaserede velfærdsmodel er høj eller endda
fuld beskæftigelse en nødvendighed. Faktisk understøtter den arbejdsmarkedsbaserede model
ikke, at begge voksne i en familie arbejder. 1 Beskæftigelsesmæssig ulighed mellem kønnene
er også af mindre betydning end de frie markedskræfter i den residuale model.
Boks 2.1. Danmark som eksempel på den universelle velfærdsmodel
Den universelle model kaldes ofte den nordiske eller skandinaviske velfærdsmodel, da de nordiske
lande er kendetegnet ved en stor offentlig sektor og et højt skattetryk. Landenes velfærdsydelser er i
vid udstrækning universelle og finansieret gennem progressive skatter, frem for at være selektive eller
regressivt finansierede.
De danske velfærdsgoder omfatter i vid udstrækning hele befolkningen og har et relativt højt
ydelsesniveau. Danmark har samtidigt en skattemodel med både en bred skattebase og et højt
skattetryk. Eksempler på universelle velfærdsgoder, hvor ydelsesniveauet internationalt set er relativt
højt, er børnechecken, SU og folkepensionens grundbeløb. Det danske velfærdssystem hører således
generelt under den universelle model.
De danske serviceydelser er et eksempel på den universelle velfærdsmodel. Serviceydelserne er meget
omfattende inden for alle områder, og Danmark er blandt de lande, der har det største omfang af
pasningsmuligheder for 0-6-årige. Ved siden af det offentlige udbud af velfærdsservices som
børnepasning, sundhed og uddannelse findes der et privat udbud af velfærdsservices. I langt de fleste
tilfælde er de private tilbud kraftigt subsidieret (der er dog delvise undtagelser på sundhedsområdet
som medicin, tandlægebehandling og andre former for ikke-lægelige behandlingstilbud). Adgangen til
de danske serviceydelser er i høj grad uafhængig af folks indkomstforhold. Børnepasning afviger dog
fra den universelle velfærdsmodel pga. den relativt høje brugerbetaling til daginstitutioner, samt en hel
eller delvis fripladsordning, der er afhængig af husstandens indkomst.
Der er ligeledes områder, hvor de danske velfærdsgoder adskiller sig fra den universelle model. Der
eksisterer nogle behovsprøvede velfærdsgoder, bl.a. i kontanthjælpssystemet, folkepensionen og
ældrechecken. Man kan argumentere for, at folkepensionen er et universelt program, da det indeholder
et grundbeløb, der er en ensartet universel ydelse. Arbejdsmarkedspensionssystemet er dog et område,
hvor Danmark klart afviger fra den universelle velfærdsmodel. Både folkepension, dagpenge og barsel
kan suppleres med langt gunstigere overenskomstbaserede ordninger. De offentlige ordninger tilbyder
generelt kun basal tryghed for mange lønmodtagere. De danske overførselsindkomster er således en
kombination af universelle ydelser og ydelser, der giver basal tryghed.
Hovedparten af de sociale velfærdsopgaver udføres i Danmark af det offentlige og ikke af markedet,
familien, kirken eller landsdækkende velfærdsorganisationer. Dette adskiller Danmark fra den
residuale velfærdsmodel, hvor velfærd opnås gennem markedet og private sundhedsforsikringer, samt
den arbejdsmarkedsbaserede velfærdsmodel, der baserer velfærden på sociale netværk, familie og
kirke.
I Danmark er det offentlige ansvarlig for finansieringen og leveringen af de velfærdsydelser, der
udbydes til borgerne. Som tidligere omtalt er der supplerende socialsikringsordninger, der ikke er
offentligt organiseret, og også kerneydelser som arbejdsløshedsforsikring og arbejdsskadeforsikring er
privat organiseret.
Kilde: Green-Pedersen, Klitgaard og Nørgaard (2004) for Velfærdskommissionen.
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I den oprindelige model var det eksplicit kvinder, der ikke blev motiveret til at arbejde.
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2.1.2 Den residuale velfærdsmodel
Den residuale model er en model, som de engelsktalende lande USA, Storbritannien og
Australien hovedsageligt falder ind under. I den residuale model lægges der i modsætning til
den universelle model vægt på, at de frie markedskræfter sørger for, at hovedparten af
efterspørgslen på velfærdsydelser imødegås. I denne velfærdsmodel har markedet og
individet frihed til at bestemme udviklingen. Det offentlige yder kun et minimum af
universelle goder. Se boks 2.2 om USA som eksempel på den residuale velfærdsmodel.
Den residuale model er karakteriseret ved en lille offentlig sektor og lave skattesatser. Der er
således en lav grad af økonomisk omfordeling og generelt større ulighed end i den universelle
model.
Da de sociale ydelser hovedsageligt er forbeholdt lavindkomstgruppen, er det svært at
kvalificere sig til ydelserne, som desuden er begrænsede både i omfang og værdi. En af
grundene til den begrænsede adgang er, at der ifølge modellens antagelser ellers ville være
tilbøjelighed til at udnytte velfærdsydelserne frem for at arbejde.
Boks 2.2. USA’s sundhedssystem som eksempel på den residuale velfærdsmodel
I USA bærer både det offentlige og det private et ansvar ift. sundhedssystemet, men alligevel er det
ikke alle, der reelt har adgang til sundhedsydelserne. USA er dermed det eneste OECD-lande, der har
et sundhedssystem, som ikke tilbyder en universel dækning.
Beskæftigede og deres familier er som udgangspunkt forsikrede gennem arbejdet, mens udsatte
grupper og ældre uden arbejde er dækket gennem offentlige programmer. De seneste års udvikling har
dog medført en gradvist lavere dækning, da virksomhederne i større grad anvender kontrakttyper, som
ikke kvalificerer de ansatte til en sundhedsforsikring, så mange står helt uden reel adgang til
fyldestgørende behandling.
Næsten halvdelen af alle amerikanere har en sygeforsikring gennem deres egen eller et
familiemedlems arbejde. Det er frivilligt for arbejdsgiverne at tilbyde deres medarbejdere forsikringer,
men alle medarbejdere skal tilbydes den samme ordning. På trods af forsikringen er der stadig
betydelig brugerbetaling i forbindelse med behandling eller indlæggelse. Det indebærer i praksis, at
ikke alle forsikrede har råd til den optimale behandling i forbindelse med sygdom.
Godt en fjerdedel af alle amerikanere er dækket af en offentligt finansieret sygeforsikringsordning. De
to bærende programmer i det offentlige system er Medicare og Medicaid/S-CHIP.
Medicare er et føderalt forsikringsprogram, der dækker næsten alle amerikanere over 65 år, samt
kronisk syge (f. eks. personer med nyresvigt) og handicappede, der har ret til offentlig pension.
Medicare-patienter har lige adgang til sundhedsydelser uden hensyn til indkomst eller tidligere
sygdomsforløb og fungerer i realiteten som et universelt system for de berettigede. I 2010 dækkede
Medicare omkring 46 mio. personer eller cirka 15 pct. af befolkningen.
Medicaid/S-CHIP er et delt føderalt/statsligt program, der tilbyder primært akutte sundhedsydelser til
de laveste indkomstgrupper. Der er adgang til Medicaid for personer med børn og gravide, der har
indkomst på under 133 pct. af den føderale fattigdomsgrænse, samt udvalgte lavindkomstgrupper med
særlig vægt på børn, gravide, ældre og handicappede.
Tæt knyttet til Medicaid er børnesundhedsprogrammet, S-CHIP, der blev introduceret i 1997.
Programmet retter sig mod børn, der falder mellem Medicaid for de fattigste og de arbejdsrelaterede
forsikringer, og programmet tilbyder generelt de samme ydelser som Medicaid. Vermont har brugt SCHIP til at lave universel dækning for børn, mens en femtedel af børn i Texas er uforsikret. Der er
således stor forskel på dækningen i de forskellige stater.
Reelt har ikke alle adgang til sundhedsvæsenet
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Mens sundhedsforsikringer gennem arbejdet giver mange amerikanere adgang til behandling af relativt
høj kvalitet, og offentlige sundhedsforsikringer giver en betydelig gruppe adgang til akutte
sundhedsydelser, var der i 2009 ca. 46 mio. personer helt uden en sundhedsforsikring. Disse personer
har stadig adgang til sundhedssystemet, men skal i princippet selv betale for behandlingen, hvilket
mange ikke har råd til. Der er således mange amerikanere, der ligger i den mellemindkomstgruppe, der
har for høj indkomst til at være omfattet af Medicaid, men som alligevel ikke har råd til at tegne en
sundhedsforsikring.
Sundhedsreform
USA har for nyligt vedtaget en sundhedsreform, der vurderes at nedbringe antallet af uforsikrede med
ca. 32 mio. mennesker, så dækningsgraden stiger fra ca. 83 til ca. 94 pct. af alle amerikanere.
Hovedelementerne i reformen er øget forbrugerbeskyttelse ved køb af sundhedsforsikringer, oprettelse
af særlige forsikringsbørser, der skal gøre det lettere og billigere for enkeltpersoner og små
virksomheder at købe sundhedsforsikringer, og udvidelse af det offentlige Medicaid-program for de
dårligst stillede amerikanere. Samtidig indføres en pligt for alle om at have en sundhedsforsikring. Det
bliver dog muligt at betale en bøde, hvis man ikke har en sundhedsforsikring, og ligeledes kan
virksomhederne få en bøde, hvis ikke alle ansatte er forsikrede.
Selv efter reformen vil der være en betydelig gruppe amerikanere, som ikke er dækket af
sundhedssystemet, og der vil altså fortsat ikke være tale om en universel dækning, selvom reformen
tager et skridt i den retning. Amerikanere uden sundhedsforsikring vil fortsat kun kunne modtage akut
behandling eller skulle betale hele behandlingen selv, hvis der ønskes en mere udvidet behandling
såsom forebyggelse, genoptræning eller lignende.
Kilde: Den danske ambassade i USA.

2.1.3 Den arbejdsmarkedsbaserede velfærdsmodel
Den arbejdsmarkedsbaserede eller korporative model, som den også kaldes, er i stor
udstrækning anvendt i Mellemeuropa, herunder Tyskland, Frankrig og Italien. Modellen
bygger på et princip om beskæftigelse for den enkelte som grundlag for retten til ydelser. De
beskæftigede forsikres via sociale bidrag fra lønmodtageren, fagforeningen og/eller
arbejdsgiveren. Ydelserne er baserede på arbejdsmarkedsfinansierede forsikringer og tildeles
primært i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Adgangen til og omfanget af velfærdsgoder er således bedst for de beskæftigede og stiger
med antal år på arbejdsmarkedet. Til gengæld er de, der befinder sig uden for
arbejdsmarkedet, i høj grad afhængige af sociale netværk og familie. Den
arbejdsmarkedsbaserede model er med til at opretholde statusforskelle og medfører kun
begrænset økonomisk omfordeling. Se boks 2.3 om Tyskland som eksempel på den
arbejdsmarkedsbaserede velfærdsmodel.
I den arbejdsmarkedsbaserede model udbyder både det offentlige, det frie marked og det
sociale netværk (venner, familie og andre sociale relationer) velfærdsydelser. De frie
markedskræfters spiller dermed en mere begrænset rolle end i den residuale model. Den
arbejdsmarkedsbaserede velfærdsmodel er indrettet således, at hvis en person mister sit
arbejde, skal det offentlige som udgangspunkt ikke agere sikkerhedsnet. Derimod er det de
netværk, som individet er en del af, som skal sikre et eksistensminimum. Det offentlige griber
kun ind, når de sociale relationers forsørgerevne er udtømt (Andersen, 2004).
I den arbejdsmarkedsbaserede model er familie og religiøse samfund vigtige faktorer i
forhold til udbuddet af velfærdsgoder. Religiøse og private organisationer bærer særligt et
stort ansvar ift. omsorgsområdet (f.eks. børne- og ældreomsorg). Desuden er modellen
forbundet med traditionelle familieformer, hvor manden arbejder, og kvinden er
hjemmegående. Tildelingen af velfærdsgoder tager således ikke kun udgangspunkt i
individets situation, men forholder sig også mere bredt til individets familiære forhold og
sociale relationer. Familieydelserne tilskynder en fastholdelse af husmoderrollen. På grund af
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de traditionelle familieformer er offentlige børneinstitutioner og lignende serviceydelser ikke
udbredt (Andersen, 2004).
Boks 2.3. Tyskland som eksempel på den arbejdsmarkedsbaserede velfærdsmodel
Den tyske socialsikring er hovedsageligt baseret på arbejdsmarkedsforsikringer. I 2010 var følgende
sociale ordninger lovpligtige:
o Pensionsforsikring: Omfatter alle lønmodtagere, studerende og handicappede i
socialforsikringspligtige stillinger på arbejdsmarkedet. Selvstændige og freelancearbejdere er
under bestemte forudsætninger også forsikrede. 2 Pensionen stiger med indkomsten og antallet
af forsikrede år. Der indbetales 19,9 pct. af bruttolønnen til ordningen.
o Arbejdsløshedsforsikring: Omfatter alle der er beskæftiget i mindst 18 timer om ugen.
Arbejdsløshedsforsikringen giver ret til bl.a. dagpenge. Der betales 2,8 pct. af bruttolønnen til
ordningen.
o Sygeforsikring: Omfatter alle arbejdstagere med indkomster under en fastsat grænse, men kan
tegnes frivilligt af arbejdstagere med en højere indtægt. Arbejdstagere, der har en højere
indtægt, kan vælge at tegne en privat sygeforsikring. Bidragssatsen til sygeforsikringen
udgjorde i 2010 14,9 pct. af bruttolønnen. Der betales yderligere et lægegebyr på 10 euro per
konsultation per kvartal.
o Plejeforsikring: Omfatter alle der hører under den lovpligtige sygeforsikring.
Plejeforsikringen dækker udgifter for ekstra plejekrævende personer (f.eks. ældre og
handicappede) til bl.a. hjemmehjælp og understøttelse. Bidragssatsen til plejeforsikringen var
i 2010 på 1,95 pct. af bruttolønnen. For barnløse betaler arbejdstager 0,25 pct. ekstra.
Bidragene til ordningerne finansieres af henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtager med halvdelen hver,
og udgjorde i 2010 tilsammen i alt knap 40 pct. af bruttolønnen. Der er dog enkelte ordninger, hvor der
er udmålingsgrænser (maksimumbeløb), således at der ikke betales bidrag af den del af lønnen, der
ligger over udmålingsgrænsen.
Udover de fire forsikringer, som arbejdsgiver såvel som lønmodtager betaler til, er der en
ulykkesforsikring, som er lovpligtig for alle arbejdstagere. Arbejdsgiveren betaler alene bidraget til
ulykkesforsikringen.
Det udvidede familieforsørgerbegreb i socialsystemet
Det udvidede familieforsørgerbegreb i tysk sociallovgivning indebærer bl.a., at voksne børn har et
økonomisk ansvar for deres forældre. Det betyder, at hvis en ældre person ikke kan klare sig selv og er
henvist til hjælp fra det offentlige, kan regningen blive sendt videre til børnene. Afklaringen af
betalingsforholdet foretages af den ansvarlige myndighed.
Dagpenge (Arbeitslosengeld I)
Arbejdssøgende, der står til rådighed for arbejdsmarkedet og har opbrugt deres ret til dagpenge
(Arbeitslosengeld I) eller ikke har optjent ret hertil, kan søge om Arbeitlosengeld II.
Socialhjælp
Socialhjælpen kan tildeles personer, der er i nød og ikke selv eller gennem hjælp fra andre (f. eks.
familien) kan klare sig. Socialhjælp er en skattefinansieret, kommunal ydelse, der tildeles personer,
som ikke kan arbejde mindst tre timer om ugen. Der findes to hovedtyper af socialhjælp:
o Hjælp til underhold, som omfatter hjælp til bl.a. mad, bopæl, tøj, personlig pleje, varme og
daglige fornødenheder.
o Hjælp i særlige livssituationer, som bl.a. omfatter forebyggende sundhedshjælp, hjælp til
gravide, indslusningshjælp til handicappede og hjælp til hjemlig pleje.
For begge typer socialhjælp gælder princippet om skøn og behov, men der findes dog normsatser.
Kilde: Den danske ambassade i Tyskland.
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Den samlede beskæftigelse i Tyskland var ifølge Bundesagentur für Arbeit, der hører under det tyske
beskæftigelsesministerium, i november 2010 på godt 41 millioner. Heraf var antallet af
socialforsikringspligtige stillinger i oktober 2010 på godt 28 millioner, hvilket svarer til 70 pct. af den
samlede beskæftigelse.
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Tabel 2.1 giver en oversigt over nogle af de vigtigste karakteristika for velfærdsmodellerne,
og hvordan de adskiller sig fra hinanden.
Tabel 2.1. Oversigt over de tre velfærdsmodeller
Arbejdsmarkedsbaseret
model
At sikre efter fortjeneste
Arbejdsmarkedet og sociale
relationer (familie)

Universel model

Residual model

Primært formål
Primær
ansvarsplacering

At sikre alle

Finansiering af
sociale ydelser

Finansieret gennem
skatten

At sikre de svageste
Individet
(gennem markedet)
Finansieret af private
forsikringer og i begrænset
omfang det offentlige

Primære
ydelsesmodtagere

Alle har lige adgang
til ydelser

Kun de svageste borgere
kan få velfærdsydelser og
ydelserne er lave

Personer (inkl. familie), der
har eller har haft tilknytning
til arbejdsmarkedet, er
bedst dækket

Hvem tilgodeser
modellen?

Personer med lavest
indkomst og ustabil
tilknytning til
arbejdsmarkedet

Personer med høj indkomst
pga. det lave skatteniveau

Personer (inkl. familier)
med tilknytning til
arbejdsmarkedet

Afkobling

Kobling

Kobling

Stor

Lille

Mellem

Sammenkobling
ml. bidrag og
ydelse
Den sociale
omfordeling

Det offentlige

Finansieret via obligatoriske
sociale bidrag

Centralt element

Staten

Markedet

Arbejdsgiveren/familien

Landeeksempler

Danmark, Norge og
Sverige

USA, Storbritannien og
Australien

Tyskland, Frankrig og
Italien

Kilde: Inspireret af Andersen (2004), Esping-Andersen (2006), Jon Kvist, Torben M. Andersen og sekretariatet.

Fortrængningseffekt af offentlige ydelser

Uanset hvilken type velfærdsmodel et land falder ind under, kan det offentlige tilbyde nogle
velfærdsgoder, som uden det offentliges tilstedeværelse ville være blevet udbudt af den
private sektor. Der er altså tale om en fortrængningseffekt, hvor det offentlige fortrænger den
private sektor. Da den offentlige sektor er størst i den universelle model, er det selvsagt
oplagt, at der er mest fortrængning der.
I Danmark gives der eksempelvis store offentlige driftstilskud (og godtgørelser) til en bred
vifte af voksen- og efteruddannelser. Det indebærer en risiko for, at de offentlige udbydere af
voksen- og efteruddannelse fortrænger private udbydere, der udbyder kurser uden offentligt
tilskud (Arbejdsministeriet, Undervisningsministeriet og Finansministeriet 1999).
Det er imidlertid ikke kun i den universelle model, der er fortrængningseffekter, da både den
residuale og den arbejdsmarkedsbaserede velfærdsmodel ligeledes kan indeholde elementer,
hvor det offentlige fortrænger den private sektor.
Eksempelvis gennemførte den amerikanske regering betydelige nedskæringer i dækningen af
sundhedsydelser for indvandrere i 1996. Indvandrere blev påkrævet, at de skulle have været 5
år i landet, før der blev givet adgang til det offentlige sundhedssystem. Data afslører, at
nedskæringerne blev modsvaret af øget arbejdsudbud blandt indvandrere, som derved
kvalificerede sig til arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Nogle delstater kompenserede
for den nationale nedskæring af sundhedsdækning for indvandrere ved at udvide delstatens
sundhedsdækning, og i disse delstater faldt arbejdsudbuddet. Begge resultater dokumenterer
en fortrængningseffekt af den offentlige sundhedsdækning, da den private sektor ville have
leveret ydelserne, hvis ikke det offentlige udbød dem (Borjas 2003).
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2.2 Den danske velfærdsmodel under pres
Mens en dansk universel model kan fungere i et hypotetisk lukket system, er situationen
anderledes udfordrende i en globaliseret verden, hvor ind- og udvandring påvirker
sammensætningen af befolkningen, både hvad angår kompetencer og brug af
velfærdsgoder. Samtidigt kan globaliseringen sætte den implicitte sociale kontrakt om
finansiering af velfærdssamfundet under pres, når der i perioder af et livsforløb ikke betales
skat.
Serviceydelser

I takt med at den gennemsnitlige indkomst er steget i Danmark, er befolkningens ønsker og
forventninger om flere og bedre skattefinansierede serviceydelser også steget. Et voksende
udbud af serviceydelser er sårbart overfor mobilitet over grænserne.
Der er i dag generelt ingen optjeningsregler ift. serviceydelser. Udlændinge kvalificerer sig
direkte til ydelserne, når der tages lovligt ophold i Danmark. Eksempelvis har udlændinge,
der tager ophold i Danmark, adgang til subsidieret børnepasning eller gratis uddannelse, uden
at der betinges på eksempelvis en efterfølgende erhvervsaktiv periode.
Ligeledes har danskere mulighed for at trække på ydelserne i perioder af deres liv uden at
bidrage til systemet via skatten gennem hele eller dele af deres arbejdsliv. Eksempelvis er det
muligt at uddanne sig i Danmark for derefter at tage til udlandet og arbejde i en årrække og
efterfølgende igen vende hjem til Danmark og trække på sundhedssystemet senere i livet.
I takt med at serviceydelserne vokser i omfang, bliver samfundet således mere sårbart overfor
både ind- og udvandring.
Dansk flexicurity udfordres af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU

Den danske velfærdsmodel bygger på en implicit antagelse om, at folk lever i samme land
hele deres liv. Desuden skal dem, der klarer sig godt, være villige til at betale for dem, der
klarer sig mindre godt. Danmark udfordres således ved mobilitet over grænserne. Se boks 2.4
om den særlig udfordring Danmark står overfor i EU-sammenhæng.
Boks 2.4. Dansk flexicurity udfordres af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU
Som eksempel på de udfordringer Danmark står overfor, kan man betragte den internationalt
anerkendte danske flexicurity på arbejdsmarkedet. Flexicuritymodellen bygger på, at relativt generøse
sociale ydelser er bundet op på ret-og-pligt, som for de ledige består af aktivering og jobsøgning. For
at sikre en tilstrækkelig jobsøgning, og at den ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, testes
det løbende, om behovet for ydelsen fortsat består, samt om den ledige opfylder sine forpligtelser.
Afkobles sammenhængen mellem ydelser og pligter, er de relativt generøse ydelser sårbare ift.
utilsigtet brug. Utilsigtet brug kan være gennem social turisme, hvor migranter udnytter forskelle i
landenes velfærdsydelser til at optimere deres indkomst eller gennem emigration med ydelser fra
Danmark til et land med langt færre pligter og mindre opfølgning i arbejdsmarkedssystemet.
Når flere og flere service- og sociale ydelser hænges op på rettighedstankegangen (ret-og-pligt), kan
det medføre et øget problem ift. f.eks. eksportable ydelser uden opfølgning. Eksempelvis vil det være
omkostningsfyldt at teste modtagernes behov i andre lande. Samtidigt har et modtagerland for
personer, der har medbragt eksportable ydelser fra Danmark, kun et meget lille incitament til at teste
personens behov, da det i sidste ende kan medføre en øget belastning for modtagerlandet.
Konkrete eksempler på ydelser, hvor kortvarig beskæftigelse i Danmark kvalificerer til langvarige
eksportable ydelser på relativt højt niveau, er sygedagpenge og barselsdagpenge. Ydelserne er i
Danmark bundet op på opfølgning, mens det i praksis er umuligt at kontrollere det fortsatte behov for
ydelsen i udlandet.
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2.2.1 Model for velfærdsmagneter
Der kan opstilles teoretiske modeller for hvordan generøse, universelle velfærdsmodeller,
kommer under pres som følge af international migration. Den danske velfærdsmodel har
flere karakteristika, der passer på beskrivelsen af en velfærdsmagnet.
Det danske skattetryk er internationalt set meget højt, og skatteprocenten stiger med
indkomsten, således at dem med de højeste indkomster ikke blot betaler mest i kroner og
ører, men også den største andel af indkomsten.
Som følge af den progressive skat er der et lavere afkast af uddannelse i Danmark end i de
fleste andre lande, da indkomsten typisk stiger med uddannelse. Danmark tilbyder dermed
en kombination af relativt generøse velfærdsgoder for alle og et relativt lavt (disponibelt)
lønafkast på uddannelse.
Danmark risikerer således at afskrække højtuddannede fra at blive eller tage ophold i
landet, mens de svageste eller lavtuddannede bliver eller tiltrækkes af de relativt generøse
velfærdsgoder.
Social turisme

Borjas (1999) undersøger teoretisk og empirisk, hvordan amerikanske stater presses af
hinanden i forhold til valg forbundet med velfærdsgoder og migration. Intuitionen bag
hypotesen om emigranters valg af opholdsstat og deres overnormale træk på
velfærdsydelser kan ved en omskrivning til danske forhold beskrives som følger (se boks
2.5 for en formel beskrivelse af modellen):
Det er besværligt eller omkostningsfyldt at flytte fra et land til et andet. Antages det, at
flytteomkostningerne er relativt store, medfører det, at det ikke er attraktivt for ret mange
personer, der er født i et land med et relativt stort velfærdssystem at flytte til et andet land
med et lignende velfærdssystem, selv hvis det andet land tilbyder lidt bedre velfærdsgoder.
Flytteomkostninger skal forstås som ikke blot de faktiske omkostninger til flyttemænd osv.,
men også omkostninger forbundet med at lære et nyt sprog, miste sit sociale netværk osv.)
Omvendt er emigranter, der allerede har besluttet sig for at forlade hjemlandet og bosætte
sig i et andet land langt væk, en selektiv gruppe, som er uafhængig af
flytteomkostningerne, og som blot vælger at bosætte sig, hvor det bedst kan betale sig.
Dette valg refereres til som selvselektion. Mens danskfødte personer på sociale ydelser
bliver, hvor de er født, vil indvandrere, der er tilbøjelige til at være på sociale ydelser,
vælge det land, der tilbyder de bedste ydelser for dem. Tilbøjeligheden til at være på
sociale ydelser skal opfattes som den information, folk har om deres eget helbred,
kvalifikationer o.l., som gør, at de kan vurdere, om de med stor sandsynlighed får et
velbetalt arbejde, eller om de eksempelvis er i risikogruppen for at blive
overførselsindkomstmodtagere.
Der er selvsagt en række antagelser i modellen, som ikke afspejler virkeligheden eller en
dansk kontekst. Betragtes migranters valg mellem lande i EU, kan det spille ind, at
indvandrere ikke har lige adgang til alle lande i EU og således ikke kan vælge frit mellem
landene. Desuden er grupperingen af etniske grupper i bestemte lande og byer samt disses
netværk, som formidler information om arbejds- og ydelsesmuligheder til potentielle
emigranter i hjemlandet, ikke inkorporeret i modellen. Modellen illustrerer dog i grove
træk, hvordan et højtudviklet land med et stort velfærdssystem kan komme under pres
gennem selvselektion af indvandrere, hvis ikke der dæmmes op med særlige regler for
indvandringen eller i forhold til adgangen til velfærdsgoderne.

25

Boks 2.5. Formel model for en velfærdsmagnet
Omskrives Borjas’ model til et dansk scenarie, kan man belyse nogle af de udfordringer, den
danske model står overfor.
Antag at der er to højtudviklede lande: Land 1 (eksempelvis Danmark) og land 2 (eksempelvis
Tyskland), og at alle folk er indkomstmaksimerende.
De folk, der er født i landene 1 og 2, antages at være tilfældigt fordelt og forholdet mellem
(logaritmen af) lønnen og kompetencer (empirisk bruges uddannelse) i land j er:

log(w j ) = μ j + η jυ ,

(1)

hvor wj er lønnen i land j, μj er gennemsnittet af (logaritmen af) lønnen, og υ er en stokastisk
(randomiseret) variable, der angiver afvigelsen fra den gennemsnitlige (logaritme af) løn, og som
har en endelig varians. Variablen υ kan dermed fortolkes som en mobil kompetence, der kan
anvendes i alle lande. Parameteren η angiver således lønafkastet på kompetencer.
De to lande har hver et velfærdsprogram, der simpelt antages at sikre en nedre indkomstgrænse på
(logaritmen af) θj til alle, der er bosiddende i landet, uanset hvor personen er født. Det antages at θj
er exogent bestemt, og at finansieringen ikke indgår i modellen*.
Hvis det først antages at være uden omkostninger at flytte fra et land til et andet, fås scenariet i
figur X, hvor land 1 tilbyder flere sociale ydelser end land 2 (θ1> θ2). Figuren viser, at alle der har
kompetencer under υA vælger at bosætte sig i land 1 og modtage sociale ydelser. Alle der har
kompetencer mellem υA og υB vælger at bosætte sig og arbejde i land 1, og alle der har kompetencer
over υB vælger at bosætte sig og arbejde i land 2. På denne måde samles alle, der modtager sociale
ydelser eller har få kompetencer (lidt uddannelse) i det land, der har det mest generøse
velfærdssystem og det laveste afkast på uddannelse, mens de bedst kvalificerede samles i det andet
land.
Figur X: Geografisk fordeling uden flytteomkostninger og det mest generøse velfærdssystem i land
1 (θ1> θ2) samt størst lønafkast i land 2 (η2> η1)
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I virkeligheden er der naturligvis omkostninger forbundet med at flytte fra et land til et andet.
Omkostningerne inkluderer selve flytteomkostningerne, men også omkostninger forbundet med at
lære et nyt sprog, midlertidig forsørgelse af ægtefællen eller i form af et mindre socialt netværk.
Pedersen, Pytlikova og Smith (2004) konkluderer, at både de økonomiske omkostninger ved at flytte
såvel som de omkostninger, der er forbundet med sprog- og kulturforskelle, er vigtige. Antages de
samlede omkostninger (π) at svare til en fast andel af en persons indkomst i fødelandet, koster det
πwj at flytte til et andet land for en person, der er født i land j. Det antages, at π er ens for alle.
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Figur Y viser konsekvensen af flytteomkostninger for personer født i land 2. Det antages, at land 1
tilbyder højere velfærdsydelser end land 2. Resultatet er nu, at personer på sociale ydelser bliver i
land 2. Flytteomkostningerne stopper altså i praksis både indvandring til land 1 af personer på
sociale ydelser og personer med få eller ingen kompetencer fra land 2, fordi de ekstra
velfærdsgoder ikke er tilstrækkelige til at kompensere for omkostningerne forbundet med at flytte.
Figur Y: Geografisk fordeling af personer født i land 2 ved faste flytteomkostninger og mest
generøse velfærdsgoder i land 1 (θ1> θ2) og størst lønafkast i land 2 (η2> η1)
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Modellen har indtil nu kun forholdt sig til fordelingen af personer mellem to lande, der i forhold til
et lavindkomstland kun har små forskelle i omfanget af velfærdsgoder. Personerne kommer altså
fra et højtudviklet land med en relativt høj gennemsnitlig levestandard, og hvor der – om end i
forskellig grad – tages hånd om de svageste.
Introduceres et mindre udviklet land (eksempelvis et 3. land som Tyrkiet) i modellen, bliver
billedet mere realistisk. Landet angives som land 0. Det antages, at landet har et langt mindre
udviklet velfærdssystem til at tage hånd om de svageste, end land 1 og 2 har, og velfærdsgoderne
sættes derfor til 0 i modellen. Personer fra land 0 står overfor samme lønfordeling som i (1), men
har et alternativ – nemlig lønnen i hjemlandet 0.
En potentiel indvandrer fra land 0 ved, at det er omkostningsfyldt at flytte til land 1 eller 2. Der er
til gengæld ikke særlige flytteomkostninger forbundet med at vælge et land frem for et andet –
eksempelvis Danmark frem for Tyskland – hvis man overvejer at flytte fra mellemøsten til et sted i
Europa.
Figur Z viser, hvordan personer fra land 0 vil fordele sig mellem lande med forskellige
velfærdssystemer. Flytteomkostningerne ændrer ikke på lønafkastet i land 1 og 2. Figuren viser, at
de personer, der har færrest kompetencer, og som derfor er tilbøjelige til at modtage sociale ydelser
(hvis landet tilbyder nogle), vil flytte til land 1. Personer med få kompetencer (mellem υA og υB)
bosætter sig og arbejder i land 1, mens personer med lidt bedre kompetencer (mellem υB og υC)
flytter til land 2 og arbejder. De bedst kvalificerede personer fra land 0 bliver i hjemlandet, der i
eksemplet har det største lønafkast ift. kompetencer, hvilket kan skyldes en meget lav skat og en
meget lille gruppe af højtuddannede personer.
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Figur Z: Geografisk fordeling af personer født i land 0 ved faste flytteomkostninger, mest generøse
velfærdsgoder i land 1 (θ1> θ2> θ0) og mindst lønafkast i land 1 (η0> η2> η1)
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Modellen viser, hvordan indvandrere med få eller ingen kompetencer vil være overrepræsenterede i
et land med større velfærdsgoder end andre lande – selvom der er en omkostning forbundet med at
flytte. Grupperingen af indvandrere er altså magen til den fordeling, der ville være blandt
indbyggerne i land 1 og 2, hvis der ikke var nogen omkostning ved at flytte.
Anm.: *Dette er selvsagt en urealistisk antagelse, da øget indvandring af personer på sociale ydelser vil få
systemet til at kollapse over tid pga. manglende finansiering. Men netop ved at se bort fra finansieringen i
modellen ses de stiliserede konsekvenser, hvis der ikke gøres noget.
Kilde: Borjas (1999, 2000 og 2004).

Forudsigelsen i modellen er, at indvandrere til dels bosætter sig ud fra en vurdering af egne
kompetencer og omfanget af velfærdsydelser, der tilbydes. Data fra USA viser, at
indvandrere, der modtager sociale ydelser, er overrepræsenterede i de stater, der har de bedste
velfærdsydelser. Den teoretiske models forudsigelser understøttes altså empirisk.
Modellen forudsiger ved en generalisering af valg af opholdsland, at lande, der som Danmark
har valgt relativt generøse velfærdsgoder til alle og en relativt højt og progressivt
indkomstbeskatning, vil fungere som en magnet og tiltrække personer med få kompetencer
og med tilbøjelighed til at være på sociale ydelser. Dette vil naturligvis ikke være holdbart på
lang sigt, da der vil opstå et voksende træk på ressourcerne, mens skattebasen vil blive
mindsket.
Empiriske vurderinger af social turisme i Danmark

Danmark har oplevet en stor stigning i både ind- og udvandringen siden 1950’erne. Med en
fortsat mere globaliseret verden kan migration få en stadig større betydning for både
konjunkturforløb i den indenlandske økonomi og sammensætningen og størrelsen af den
fremtidige arbejdsstyrke.
Betragter man andelen af nytilkomne indvandrere i Danmark, modtager en større andel
sociale ydelser eller arbejder inden for områder med få eller ingen særlige kvalifikationskrav,
end det er tilfældet for danskerne (DØR 2007). Kombineret med en generel større mobilitet i
verden er der således aspekter i den faktiske migration, der understøtter teorien om, at den
danske velfærdsmodel kan komme under pres ved at tiltrække personer, der i gennemsnit
trækker mere på de offentlige ydelser, end de bidrager til dem.
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Der er en række faktorer, der gør, at den danske model ikke umiddelbart står overfor et
sammenbrud. Teorien om velfærdsmagneter understøttes således ikke entydigt empirisk.
Pedersen, Pytlikova og Smith (2004) finder generelt for OECD-landene, at teorien om
velfærdsmagneter ikke bekræftes i praksis. Resultaterne viser, at migration reagerer positivt
på stor lønspredning og negativt på høj ledighed, hvilket støtter modellen om
velfærdsmagneter. Men tager man højde for omfanget af velfærdssystemet gennem
skattesatsen, viser det sig, at indvandringen falder med højere velfærd. Dette gør sig
overraskende nok særligt gældende ift. lavindkomstlande, hvorfra der typisk kommer
personer med få eller ingen kvalifikationer. Resultatet peger altså på, at mere velfærd
medfører mindre indvandring fra lavindkomstlande. Der er således undersøgelser, der
understøtter teorien om velfærdsmagneter, og undersøgelser der afviser den.
OECD (2008) argumenterer for, at den danske skat i sig selv ikke afskrækker indvandring
af personer med en løn, der ligger på gennemsnittet eller endda lidt over. Det er nemlig de
samlede forbrugsmuligheder, der tages med i beslutningen om at bosætte sig i et andet land.
Det er altså en blanding af løn, skat, leveomkostninger og velfærdsydelser, som migranter
har adgang til i forskellige lande, der danner baggrund for en beslutning. Dermed er
Danmark et relativt attraktivt land for personer med en gennemsnitlig løn. Selv for personer
med en løn lige over gennemsnittet er Danmark attraktivt, hvis de har børn, pga. de store
tilskud til børnepasning og det gratis uddannelsessystem. OECD har desuden peget på, at
den samlede pakke af offentlige velfærdsydelser og skat formentlig ikke er økonomisk
attraktiv i Danmark for højtlønnede sammenlignet med andre lande.
Legrain (2008) afviser bekymringen, om at lande med store velfærdssystemer skulle tiltrække
indvandrere i så stort et omfang og af en så belastende karakter, at velfærdssystemet ikke er
holdbart på lang sigt. Med udgangspunkt i Sveriges situation argumenteres for, at
indvandring skal ses som en mulighed og ikke en trussel.
I artiklen opstilles en række forudsætninger, der skal være opfyldt, hvis et land i praksis skal
være en velfærdsmagnet. Et af kriterierne er, at der skal være umiddelbar adgang til
velfærdsydelser for nytilkomne indvandrere. Med optjeningsprincipper for udlændinges
adgang til velfærdsydelser begrænses indvandringen således. To andre kriterier er, at de
potentielle indvandrere har mulighed for at flytte, og at de er så desperate eller ambitiøse, at
de vil forlade deres hjem. Det vil sige, at de forventede omkostninger ved at blive og de
forventede indtægter ved at flytte skal være så store, at de opvejer de økonomiske,
psykologiske mv. omkostninger og usikkerheder, der er forbundet med at flytte til et andet
land med en anden kultur og sprog osv. Der konstateres på den baggrund, at
velfærdssamfundet ikke kan tiltrække mange indvandrere, da de fattigste typisk gerne vil,
men ikke kan migrere, mens de bedre stillede typisk ikke ønsker det.
På baggrund af opgørelser over indvandringen fra de nye EU-lande til de gamle i
forbindelse med Østudvidelsen i 2004, konkluderer Kvist (2004a), at indvandring ikke er
en trussel for den danske velfærdsmodel, da indvandringen fra disse lande ikke er øget
betydeligt efter EU-udvidelsen. En forudsætning for konklusionen er, at indvandringen ikke
blot erstattes af ”social dumping”. Med ”social dumping” henvises til virksomheder eller
arbejdstagere, der etablerer sig på midlertidig basis i et andet land med højere lønninger for
at tilbyde deres arbejdskraft relativt billigt.
2.2.2 Optjeningsregler begrænser tiltrækningskraft og indvandring
I forsøget på at dæmme op for social turisme, ”social dumping” eller andre former for
migration, der kan medføre et pres på velfærdssystemet, påpeger Kvist (2004b), at
Danmark og andre lande med lignende velfærdssystemer risikerer at forringe de sociale
ydelser for at mindske tiltrækningskraften – et såkaldt ”race to the bottom”. Disse
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forringelser rammer ikke blot de potentielle indvandrere, men også dem der allerede bor i
landet eller statsborgere, der er midlertidigt udvandret. Den universelle velfærdsmodel står
på denne måde for fald, hvis velfærdsgoderne afskaffes, reduceres eller rettes mod personer
med lang anciennitet på arbejdsmarkedet. Nedbrydningen af det universelle
velfærdssamfund sker fra denne vinkel primært som følge af politiske valg, der skal bremse
indvandringen, snarere end indvandringens økonomiske belastning i sig selv.
En anden måde at håndtere den potentielle indvandring på er at stramme
udlændingepolitikken, så det bliver sværere at komme ind i Danmark eller sværere at få
adgang til velfærdsydelserne på lige fod med danskere. Ind- og udvandringspolitik har haft
en fremtrædende rolle de seneste år i forbindelse med diskussioner om, hvor robust
velfærdssamfundet er over for den fremtidige befolkningssammensætning (DØR 2007). En
medvirkende årsag til, at Østudvidelsen eksempelvis ikke medførte øget indvandring, er
Østaftalen, som indebar, at personer fra de 10 nye EU-medlemslande skulle have et konkret
jobtilbud for at kunne søge arbejds- og opholdstilladelse i Danmark.
Hvis et land tiltrækker tilstrækkeligt med kvalificerede potentielle indvandrere, kan
indvandringsreglerne reducere selvselektionen af indvandrere. Reglerne kan altså medvirke
til, at indvandrere ikke vælger at tage ophold i et land frem for et andet, ud fra overvejelser
om hvorvidt de forventer at trække på velfærdsydelserne eller ej. For at dæmme op for
tiltrækningen af mindre kvalificerede indvandrere rangordner Canada eksempelvis visaansøgere efter alder, uddannelse, erhvervserfaring, sprogkundskaber og erhverv for at sikre
den mest gunstige sammensætning af indvandringen.
Udlændingepolitikken har altså stor betydning for, om et land med et stort velfærdssystem,
der i teorien kommer under pres som følge af indvandring, også i virkeligheden oplever en
bølge af indvandrere med tilbøjelighed til at være på sociale ydelser. Stramninger ift.
indvandringspolitikken dæmper mulighederne for selvselektion, men kan også afskrække
både højt- og lavtkvalificerede potentielle indvandrere fra at vælge Danmark frem for et andet
land.
2.2.3 Indvandring kan understøtte den universelle velfærdsmodel
Som følge af den demografiske udfordring Danmark står overfor, er der brug for en større og
højt kvalificeret arbejdsstyrke i fremtiden. Med den rette sammensætning af kvalifikationer,
alder mv. kan indvandring bidrage til at bevare det danske velfærdssamfund i stedet for at
sætte det under pres. Opstramningerne på udlændingeområdet har medført, at
sammensætningen af indvandrere er ændret over de seneste år. Antallet af indvandrere med
ikke-humanitære opholdsgrundlag i Danmark er steget, mens antallet, der indvandrer af
humanitære årsager, er faldet. Den udvikling bidrager til at mindske presset på de offentlige
finanser.
Danmark bliver ikke ene om at mangle kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Eksempelvis
Sverige og Tyskland har større demografisk underskud frem mod 2020 end Danmark. Det må
derfor forventes, at landene vil konkurrere om at tiltrække den rette arbejdskraft. Med
åbningen for fri bevægelighed i de nye EU-lande vurderer DØR (2007), at særligt Tyskland
vil kunne tiltrække mange indvandrere, da sprog og kultur er mere lig de nye EU-lande.
Dermed reduceres potentialet for indvandring til Danmark.
Hvis velfærdssystemet som udgangspunkt ikke tiltrækker nok indvandrere med de rette
kvalifikationer, er det en mulighed, at indføre særligt gunstige forhold for at tiltrække denne
gruppe. Danmark har allerede indført dette til en vis grad gennem forskerordningen, der giver
højtkvalificeret arbejdskraft gunstige skatteforhold i op til 5 år, samt en green card ordning
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mv., der letter adgangen til det danske arbejdsmarked for personer med de rette
kvalifikationer.
Da der er direkte konkurrence med vores nabolande om at tiltrække kvalificerede
indvandrere, kan omfattende regler på udlændingeområdet og færre velfærdsydelser for
indvandrere være med til at begrænse tiltrækningskraften af både lavt- og højtkvalificerede
personer. Der er altså afledte effekter af at stramme op på adgangen til velfærdsgoder for
udlændinge.
Fremtidens arbejdsstyrke påvirkes også af danskere, der tager ophold i udlandet i kortere eller
længere tid. Antallet af danskere, der bosætter sig i udlandet, er steget over længere tid.
Personer med lang uddannelse og høj løn har større tilbøjelighed til at udvandre end andre,
men det er dog stadig et forholdsvist lavt antal højtuddannede, der udvandrer. Hidtil er de
fleste vendt tilbage til Danmark efter relativt kort tid.
Optjeningsprincipper eller generelt strammere vilkår for udlændinge i Danmark eller for
danskere i udlandet skal således afvejes i forhold til risikoen for at afskrække indvandringen
af kvalificeret arbejdskraft, da indvandringen kan være en vigtig del af løsningen på den
manglende arbejdskraft om få år.

2.3 Landesammenligning ift. velfærdsmodeller/velfærdsydelser
I afsnit 2.3.1 og 2.3.2 gives eksempler på kriterier for at få udvalgte velfærdsydelser i
Danmark og en række lande, som Danmark ofte sammenlignes med. Som udgangspunkt
sammenlignes Danmark med Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederlandene og
Canada. Landene i sammenligningen kan dog variere lidt afhængig af, hvilke information der
er tilgængelig.
I sammenligningen er der forsøgt inddraget lande, der har forskellige velfærdssystemer – den
universelle model, den arbejdsmarkedsbaserede model og den residuale model. 3 Ofte har
landene ikke kun én type velfærdsmodel, men elementer fra flere af modellerne. Der kan dog
være en type model, der dominerer.
I landesammenligningerne beskrives hovedprincipperne i de udvalgte velfærdsydelser. Der
kan derfor være undtagelser, for eksempelvis særlige erhverv, som ikke er nævnt, eller
undtagelser for særlige aldersgrupper.
I afsnittet gives der eksempler på landeforskelle på både serviceydelser og på
overførselsindkomster. Inden for serviceydelser ses der på kriterier for adgangen til
sundhedsvæsnet og hjemmepleje (”Long term care”).
Inden for overførselsindkomster skelnes der mellem midlertidige og permanente ydelser.
Blandt de midlertidige ydelser ses der på sygedagpenge, barselsdagpenge, overførsler ved
ledighed (dagpenge og kontanthjælp), uddannelsesstøtte og børnefamilieydelse. Blandt de
permanente overførselsindkomster, der belyses, er førtidspension og alderspension.
I sammenligningen sættes der fokus på, hvilke primære kriterier man skal opfylde for at
modtage den pågældende velfærdsydelse. Nogle af kriterierne er optjeningskriterier, hvilket
vil sige, at en person gennem objektivt målbare kriterier for en aktivitet gennem en periode
optjener ret til en velfærdsydelse. I sammenligningen omfatter dette bopæl, beskæftigelse,
3

Se afsnit 2.1 for mere information om de forskellige velfærdsmodeller. Danmark, Sverige og Norge
tilhører overordnet set den universelle model, mens Tyskland tilhører den arbejdsmarkedsbaserede
model, og Storbritannien og Canada hovedsagligt har elementer fra den residuale model. Nederlandene
tilhører primært den arbejdsmarkedsbaserede model, men med klare universelle elementer
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indbetaling og karensperiode. Men der kan også være andre kriterier for, om den enkelte kan
få ydelsen. Her kunne alder, formue, indkomst, ægtefælle afhængighed mv. have betydning.
Kriterierne kan også få betydning for størrelsen eller varigheden af ydelsen.
Analyserne viser, at selvom Danmark som udgangspunkt tilhører den universelle
velfærdsmodel, så er der allerede en række adgangskriterier knyttet til relativt mange
velfærdsydelser – både i form af optjeningskriterier og andre kriterier, som eksempelvis har
betydning for ydelsens størrelse. Det gælder især for de sociale ydelser, dvs.
pengeoverførsler. Optjeningsprincipper er således ikke noget nyt for det danske
velfærdssystem.
Boks 2.6. Hvilke data foretages sammenligningerne på baggrund af?
I landesammenligningerne benyttes primært to kilder:
o EU’s database MISSOC, som har information om en række velfærdsydelser for EU-landene,
samt et par ekstra lande, herunder Norge. Databasen opdateres hvert halve år.
o Rapporterne ”Social Security Programs: Throughout the World” for hhv. Europa og
Amerika, der er lavet af det amerikanske Social Security Administration (SSA) i samarbejde
med International Social Security Association (ISSA). Rapporten for Europa indeholder
information fra seneste januar 2010, mens den nyeste information i rapporten for Amerika er
fra juli 2009.
Der er inddraget andre kilder, hvis de to ovenfor nævnte kilder ikke indeholder information om den
velfærdsydelse, der belyses.

Afsnit 2.3 afsluttes med underafsnit 2.3.3, hvor andre landes overvejelser ift. velfærdsydelser
og globalisering belyses.
2.3.1 Eksempler på optjeningskriterier for udvalgte overførselsindkomster
Midlertidige overførselsindkomster

I dette afsnit gennemgås internationale sammenligninger for følgende midlertidige
overførselsindkomster: sygedagpenge, barselsdagpenge, dagpengelignende ydelser,
kontanthjælpslignende ydelser og indkomsterstattende ydelser i forbindelse med uddannelse.
Som et eksempel på en tillægsydelse sammenlignes der ydelser, som minder om
børnefamilieydelsen.
Sygedagpenge

I tabel 2.2 sammenlignes kriterier for at få en indkomsterstattende overførsel ved sygdom for
en række lande. 4 Som nævnt ovenfor ses der både på optjeningskriterier og på andre kriterier.
I tabellen er optjeningskriterierne markeret med *. Optjeningskriterier kunne eksempelvis
være bopæl, beskæftigelse, indbetaling mv. Mens andre kriterier kunne være alder, formue,
indkomst osv.
For alle ydelserne i den internationale sammenligning vil et kryds i tabellen markere, at der er
et sådan kriterium for at få den ydelse i det pågældende land. Et kriterium kan dog have
forskellig betydning i forskellige lande og ved forskellige ydelser. For eksempel kan en
ydelse være afhængig af indkomst på flere måder. Den tidligere indkomst kan eksempelvis
påvirke ydelsesniveauet eller ydelsens længde, eller alternativt kan ydelsen afhænge af, om
man har indkomst ved siden af. I bilag F er der en udvidet version af tabellerne for alle
ydelser i den internationale sammenligning, hvor der er anmærkninger til nogle af de angivne
kriterier i tabellerne.
4

For mange af landene er regler, der vedrører ydelser til forældre, som passer alvorligt syge børn,
beskrevet sammen med sygedagpengereglerne. I sammenligningen er der set bort fra disse regler, hvis
de er nævnt eksplicit.
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I mange af landene er der ligesom i Danmark et krav om forudgående beskæftigelse for at
være berettiget til sygedagpenge. For Sverige, Tyskland og Nederlandene er der et krav om et
medlemskab af en forsikringsordning.
I de fleste af de andre lande – undtagen Danmark – er der et krav om forudgående indbetaling
til en obligatorisk forsikringsordning for at være berettiget til at modtage en overførsel ved
sygdom.
I Sverige, Norge og Tyskland er der ligesom i Danmark en arbejdsgiverperiode, hvor
arbejdsgiveren skal betale for sygefraværet. I Sverige er der dog ikke kompensation for den
første fraværsdag for arbejdstager (karensdag), mens der i Storbritannien er en 3 dages
venteperiode for arbejdstageren. I Canada er der en to ugers venteperiode.
I alle landene afhænger ydelsens størrelse af den tidligere løn, men ofte er der et loft over
ydelsens størrelse.
Den ene ydelse i Storbritannien og ydelserne i Tyskland og Canada afhænger også af
familieforhold. I Storbritannien kan man ikke få ydelsen, hvis ens ægtefælle eller samlever
arbejder over et vist antal timer. I Tyskland dækker medlemskabet af forsikringsordningen
også den forsikredes ægtefælle eller partner og børn under 18 år (25 år, hvis de er studerende
eller lærlinge), hvis de ikke selv er forsikrede. I Canada kan der gives et tillæg, der bl.a.
afhænger af familieindkomst og uforsørgede børn.
Tabel 2.2. Kriterier for adgang til sygedagpenge
Danmark Sverige Norge

Storbritannien
Tysklan Statutory Employment
d
sick pay
and support
allowance

Canad Nederl
a
andene

Bopæl*
Beskæftigelse*

x

Indbetaling*

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Karensperiode*
- Arbejdsgiverperiode
- Anden
karensperiode

x

x

x

x

Alder

x

x
x

Formue
Indkomstafhængig
Familieafhængig

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Nordsoc, Missoc (januar 2010).

Barselsdagpenge

I tabel 2.3 og 2.4 sammenlignes kriterier for at få barselsdagpenge for en række lande. 5 I
mange af landene er der ligesom i Danmark et krav om forudgående beskæftigelse for at være
berettiget til barselsdagpenge.
5

Det skal bemærkes, at der i sammenligningen som udgangspunkt ikke ses på ydelser under
graviditeten. I nogle af landene herunder bl.a. Danmark, Sverige og Norge kan den gravide få en
ydelse, hvis den gravide ikke kan varetage sit job, fordi det eksempelvis er for fysisk krævende, og
arbejdsgiveren ikke kan omplacere den gravide. Herudover er særlige regler ved adoption ikke
beskrevet.
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I de øvrige lande i sammenligningen, undtagen Danmark, er der også et krav om, at man skal
have indbetalt et bidrag til en obligatorisk forsikringsordning for at være berettiget. I Norge
er der dog en ordning for personer, der ikke opfylder kravene. I Tyskland kan en person også
være forsikret gennem sin ægtefælle eller partner.
Der er også kriterier, som kan have betydning for størrelsen af den udbetalte overførsel, og
for hvor længe man kan få udbetalt barselsdagpenge. Eksempelvis har den tidligere indkomst
betydning for størrelsen af overførslen i mange af landene, men ofte med et loft.
I de nordiske lande er der en vis familieafhængighed ift., hvor stor en andel af barselorloven
hhv. moderen og faderen kan tage. I Danmark kan en del af orloven deles mellem moderen
og faderen efter eget valg, mens en del af orloven er reserveret til hhv. moderen og faderen i
Danmark, Norge og Sverige.
I Tyskland er der også en familieafhængighed i form af, at en person kan være dækket af
ordningen via en forsikret ægtefælle og partner.
For de lande, hvor der er nævnt særlige regler for fædre i Missoc og materialet fra SSA og
ISSA, er disse også beskrevet i tabellen. Der kan dog være yderligere ordninger.
Tabel 2.3. Kriterier for adgang til barselsdagpenge
Danmark
Bopæl*
Beskæftigelse*

Sverige

Norge
Engangsstøned
Foreldrepenger
ved fødsel

x
x

Tyskland

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

(x)

(x)

x

Indbetaling*
Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængig
Familieafhængig
Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Nordsoc, Missoc (januar 2010).

Tabel 2.4. Kriterier for adgang til barselsdagpenge
Statutory
maternity pay

Storbritannien
Statutory
paternity pay

Maternity
allowance

Canada

Beskæftigelse*

x

x

x

x

Indbetaling*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nederlandene

Bopæl*

Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængig
Familieafhængig

x

Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (januar 2010).
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Ledighed (dagpenge og kontanthjælpslignende ydelser)

I tabel 2.5 sammenlignes kriterier for at få dagpengelignende ydelser (unemployment
insurance) i en række forskellige lande. 6 I alle landene kræver retten til dagpengelignende
ydelser indbetaling til en forsikringsordning. I de fleste af landene på nær Danmark og
Sverige er indbetalingen obligatorisk. I Danmark og Sverige er forsikringen frivillig.
I Danmark, Sverige, Canada og Nederlandene skal man opfylde et beskæftigelseskrav for at
være berettiget til ydelsen. I Canada afhænger kravet til antal beskæftigede timer af den
regionale ledighedsprocent, mens det forudgående beskæftigelsesomfang kan få betydning
for, hvor længe man kan modtage den dagpengelignende ydelse i Nederlandene.
I nogle af landene er der en karensperiode for arbejdstageren, før man kan modtage den
dagpengelignende ydelse. Karensperioden varierer fra land til land. I Storbritannien er den 3
dage, mens den er to uger i Canada. I Danmark er der alene en karensperiode for
selvstændige. I Danmark betaler arbejdsgiveren i visse tilfælde arbejdsgivergodtgørelse (gdage) i de 3 første ledighedsdage, hvis personen er blevet ledig som følge af afskedigelse,
hjemsendelse, ophør af opgave- eller tidsbestemt akkord eller lignende, og herudover
opfylder en række andre betingelser. I disse dage får man ikke dagpenge. I Norge er der også
en ordning (”permittering”), hvor arbejdsgiveren i forbindelse med midlertidige
hjemsendelser er forpligtet til at betale løn i en vis periode.
I de fleste lande afhænger ydelsen af den tidligere indkomst, men ofte er der et loft over
ydelsens størrelse. I nogle lande afhænger ydelsens størrelse også af, om man har børn, som
skal forsørges.
Tabel 2.5. Kriterier for adgang til dagpengelignende ydelser
Sverige
Danmark Inkomstbo
Norge
rtfallsförsä Grundförs
kring
äkring

Tyskland

Storbrita
Nederlanden
Canada
nnien
e

Bopæl*

x

x

Beskæftigelse*

x

x

Indbetaling*

x

x

Karensperiode*

x

x

x

x

Alder

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formue
Indkomstafhængig
Familieafhængig

x

x

x

Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (juli 2010).

I alle landene i sammenligningen findes der et system ligesom kontanthjælpssystemet (social
assistance) for personer, der i en periode på grund af særlige forhold ikke kan forsørge sig
selv og deres familie. 7 8
6

I sammenligningen er der generelt set bort fra særlige regler for ældre ledige og deltidsforsikrede.
Sammenligningen bygger på data fra Missoc, da Social Assistance-ordningerne generelt ikke er
beskrevet i SSA og ISSA-bøgerne. Da information om Canada ikke indgår i Missoc-databasen, indgår
Canada ikke i denne sammenligning.
8
I nogle lande (f.eks Tyskland og Storbritannien) skelnes der mellem kontanthjælpslignende ydelser til
folk, der er arbejdsmarkedsparate, og for folk, der ikke kan arbejde. Denne sammenligning tager
udgangspunkt i de ydelser, der er for folk, der kan arbejde.
7
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I alle landene skal man have bopæl i landet for at være berettiget til ydelsen, og ydelsen er
behovsbestemt, jf. tabel 2.6. Derved er det formue-, indkomst- og familieforhold, der afgør,
om man er berettiget til ydelsen også ydelsens størrelse.
Ydelsen er ikke tidsbegrænset i nogle af landene, under forudsætning af at man er berettiget
til den.
I Nederlandene er der to kontanthjælpslignende ydelser. Den ene ydelse kan kun tilkendes
unge på 27 år eller yngre, mens den anden er for personer på over 27 år. I Danmark er der
også specielle satser for unge under 25 år.
Tabel 2.6. Kriterier for adgang til kontanthjælpslignende ydelser

Bopæl*

Danmark

Sverige

Norge

Tyskland

x

x

x

x

Nederlandene
Storbritann Investment Work and
ien
in the
Social AssiYoung Act stance Act
x

x

x

Beskæftigelse*
Indbetaling*
Karensperiode*

x

Alder

x

x

x

Formue

x

x

x

x

x
x

x

x

Indkomstafhængig

x

x

x

x

x

x

x

Familieafhængig

x

x

x

x

x

x

x

Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: Missoc (juli 2010).

Indkomsterstattende ydelser i forbindelse med uddannelse (SU)

I tabel 2.7 sammenlignes kriterier for at få uddannelsesstøtte i Danmark, Sverige, Norge,
Finland og Holland.
I alle landende er ydelsen indkomstafhængig således, at der er en grænse for hvor høje
indtægter den studerende kan have og samtidig modtage ydelsen.
I Norge kan et stipendium ændres til lån, hvis den studerende og dennes eventuelle
ægtefælles formue overstiger en vis grænse.
Ingen af landende har kriterier som indbetalinger eller beskæftigelse. Dette stemmer meget
godt overens med, at uddannelsesstøtte som udgangspunkt retter sig mod personer som ikke
nødvendigvis har været på arbejdsmarkedet endnu.
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Tabel 2.7. Kriterier for adgang til SU
Danmark

Sverige

Norge

Finland

Nederlandene

x

x

x

x

x

x

x

x

Bopæl*
Beskæftigelse*
Indbetaling*
Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængig

x

Familieafhængig

x

x

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: Undervisningsministeriet.

Tillægsydelser - Børnefamilieydelsen (”børnecheck”)

I tabel 2.8 sammenlignes kriterier for at få ydelser, der ligner børnefamilieydelsen, for en
række lande. I alle landene er der et krav om, at barnet skal have bopæl i landet. Der kan dog
være undtagelser for bl.a. EU/EØS-borgere.
For Danmark, Tyskland, Canada og Nederlandene angives, at også personer, der arbejder og
derigennem betaler skat i landet, er dækket af ydelsen.
I de fleste lande kan forældrene få ydelsen indtil barnet er 18 år. I nogle lande er grænsen dog
lavere og eventuelt suppleret med eksempelvis uddannelseskrav, eller højere, hvis barnet
opfylder et uddannelseskrav. I Sverige får man en anden ydelse for børn over 16 år. I
Storbritannien afhænger aldersgrænsen af, om barnet fortsætter i uddannelse. Grænsen kan
hæves til 20 år. I Nederlandene skal de 16-17-årige opfylde visse uddannelsesmæssige krav,
for at forældrene kan få ydelsen. I Tyskland kan aldersgrænsen øges til 25 år, hvis barnet
deltager i visse former for uddannelse.
I en række af landene afhænger ydelsens størrelse af antallet af børn og børnenes alder. I de
fleste af landene er ydelsen ikke indkomstafhængig, men i nogle lande kan der være tillæg for
lavindkomstfamilier.
Tabel 2.8. Kriterier for adgang til ydelser der ligner børnefamilieydelsen
Danmark Sverige Norge Tyskland
Bopæl*

Storbritannien
Nederlan
Canada
Child
dene
benefit Child tax benefit

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

Beskæftigelse*
Indbetaling*
Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængig
Familieafhængig

x
(x)

x

x

x

x

Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (juli 2010).
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Permanente overførselsindkomster

I dette afsnit foretages en international sammenligninger af kriterierne for at få tildelt
førtidspension og alderspension.
Førtidspension

I tabel 2.9 og 2.10 sammenlignes kriterier for at få førtidspension for en række lande.
I en del af landende bliver hele eller dele af ydelsen beregnet ud fra tidligere indkomst. Dette
gælder ikke i Danmark, hvor der alene ses på, om personen har en eventuel indkomst
sideløbende med modtagelse af ydelsen.
Et kriterium, som gælder i de fleste lande for at få ret til ydelsen er, at der er betalt bidrag.
Dette gælder f.eks. Holland, hvor der dog findes en særlig ordning for unge og studerende der
ikke har haft de samme muligheder for at indbetale bidrag.
De nordiske lande har alle et bopælskrav. Et sådant krav finder man ikke i de øvrige lande i
sammenligningen. Dog har Holland også et bopælskrav i forbindelse med deres ordning for
unge og studerende.
Tabel 2.9. Kriterier for adgang til førtidspension
Sverige
Danmark
Bopæl*

Sickness and
Activity Compensation

Garanti benefits

Disability allowance

x

x

x

x

Beskæftigelse*

x

Indbetaling*
Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængi
g
Familieafhængig

x

x

x
x

x

x

x

Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (januar 2010), nav.no.

Tabel 2.10. Kriterier for adgang til førtidspension
Nederlandene
Norge
Bopæl*

x

Beskæftigelse*

x

Indbetaling*

x

Tyskland Storbritannien Canada

Formue
Indkomstafhængi
g
Familieafhængig
Andet

x

WGA

WAJONI
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Karensperiode*
Alder

IVA

x

x
x

x
x

x

x

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (januar 2010), nav.no.
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Alderspension (Folkepension)

I tabel 2.11 og 2.12 sammenlignes kriterier for at få adgang til alderspension for en række
lande. Mange af landene har mere end én type alderspension. Ofte er ydelserne substitutter
for hinanden. Eksempelvis er der 4 alderspensionsydelser i Sverige, hvor den ene ydelse
udbetales, hvis personen ikke eller kun i ringe grad er berettiget til øvrige indkomstafhængige
pensionsydelser. Nedenfor i tabellerne er udvalgt de ydelser, der synes relevant for at
beskrive alderspensionssystemet i det pågældende land. Udover ydelserne kan der bl.a. være
privattegnede pensionsordninger og arbejdsmarkedspension.
Både Danmark, Sverige, Norge og Canada har alderspensioner, hvor man skal opfylde et
bopælskrav for at være berettiget til ydelsen. For disse lande afhænger ydelsens størrelse bl.a.
af antallet af år, hvor personen har haft bopæl i landet. I disse fire lande skal personen have
40 års bopæl for at få fuld pension, ellers sker der en proportional reduktion af ydelsen
(brøkpension).
I Tyskland, Storbritannien og Nederlandene har man kun forsikringsordninger. I Danmark,
Sverige og Canada er der udover ordninger, hvor man er berettiget via bopæl i en vis periode,
også forsikringsordninger. For de fleste af landene afhænger ydelsen ved bidragsordninger af
den tidligere indkomst. Herudover kan ydelsen størrelse afhænge af antallet af år, hvor man
har bidraget til ordningen. I eksempelvis Storbritannien skal man have bidraget i 30 år for at
få fuld ydelse, mens man i Nederlandene skal have ydet bidrag i 50 år, ellers reduceres
ydelsen tilsvarende.
I de fleste af de betragtede lande er pensionsalderen 65 år. Men eksempelvis i Sverige er der
en fleksibel tilbagetrækningsalder fra 61 år for bl.a. indkomstpension, mens der i
Storbritannien er forskel på mænd og kvinders pensionsalder – 65 år for mænd og 60 år for
kvinder. I Storbritannien øges kvinders pensionsalder dog til 65 år frem mod 2020.
For de fleste af landene kan ydelsen under visse betingelser tages med til udlandet.
Tabel 2.11. Kriterier for adgang til alderspension (Folkepension)
Danmark
Social
pension
ATP
Bopæl*

Sverige
Norge
Indkomst Præmiep Tillægspe Garantip Grunnpen Tilleggs
pension ension
nsion
ension
sjon
pensjon Særtillegg

x

x

Beskæftigelse*

x

Indbetaling*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

Familieafhængig

x
x

Andet

x

x

x
x

Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængi
g

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (juli 2010).
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Tabel 2.12. Kriterier for adgang til alderspension (Folkepension)
Storbritannien
Tyskland

Basic State
Pension

State Second
Pension

Bopæl*

Canada
Canada
Old-age Pension
security Plan

Nederlandene

x

Beskæftigelse*
Indbetaling*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængig

x

Familieafhængig
Andet

x

x

x

x

x

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (juli 2010).

2.3.2 Eksempler på optjeningsprincipper for udvalgte serviceydelser

I dette afsnit foretages en international sammenligning af kriterierne for at få adgang til
sundhedsvæsnet og pleje. Der er, hvor det har været muligt, taget udgangspunkt i den form
for pleje, der minder om hjemmehjælp.
Sundhedsvæsnet

I Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien har en person ret til sundhedsydelser, hvis
personen har lovligt ophold og bopæl i landet, jf. tabel 2.13.
I Tyskland, Nederlandene og Canada skal man tegne en sundhedsforsikring for at få adgang
til sundhedssystemet. For Tyskland og Nederlandene er sundhedsforsikringerne lovpligtige. I
Tyskland kan man eventuelt være forsikret gennem sin ægtefælle eller sine forældre.
Tabel 2.13. Kriterier for adgang til sundhedsvæsnet
Storbritannien
Bopæl*

Danmark

Sverige

Norge

x

x

x

Tyskland

1)

Canada Nederlandene

x

x

x

x

x

x

Beskæftigelse*
Indbetaling*

x

Karensperiode*
Alder
Formue
Indkomstafhængi
g
Familieafhængig

x

x

x

(x)

(x)
x

Andet

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne. 1) Missoc
angiver, at informationen kun dækker England.
Kilder: SSA og ISSA (2010a), SSA og ISSA (2010b), Missoc (januar 2010).

Afhængig af den konkrete sundhedsydelse er der i alle landene knyttet en vis egenbetaling til
nogle af ydelserne. Dette kan enten være egenbetaling for at gå til praktiserende læge/
speciallæge, som i Sverige og Norge og/eller egenbetaling til medicin eller ved
tandlægebesøg, som det er tilfældet i bl.a. Danmark.
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Der er forskel på, hvor stor en andel af udgifterne til sundhedsvæsnet, der er finansieret via
skatter og obligatoriske forsikringer. Af tabel 2.14 fremgår det, at 84,5 procent af udgifterne
til sundhedsvæsnet i Danmark er finansieret via generelle skatter, mens de resterende knap 16
procent finansieres via egenbetaling og supplerende private forsikringer. I Norge er omtrent
samme andel som i Danmark finansieret via generelle skatter, mens andelen, der er
finansieret via skatter/obligatoriske forsikringer, er lavere i eksempelvis Tyskland og
Nederlandene
I alle landene er der visse former for egenbetaling i sundhedsvæsnet – for eksempel på
lægebesøg, tandlægebesøg eller medicin. I mange lande kan børn under en vis alder være
undtaget for dette – eventuelt på udvalgte ordninger inden for sundhedssystemet. Dertil
kommer et årligt loft for egenbetaling i lande som f.eks. Sverige og Norge.
I Storbritannien kan indkomst også have betydning for omfanget af egenbetaling.
Tabel 2.14. Andel af udgifterne til sundhedsvæsnet, der er finansieret via skatter eller
obligatoriske forsikringer for udvalgte lande
Andel finansieret via skatter og
obligatoriske forsikringer

Finansiering

Danmark

84,5 pct.

Skat

Sverige
Norge

81,7 pct.
84,1 pct.

Skat
Skat

Storbritannien
Tyskland

81,7 pct.
76,9 pct.

Skat
Obligatorisk forsikring

Nederlandene

74,8 pct.

Obligatorisk forsikring

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2010): ”International benchmarking af det danske
sygehusvæsen”.

Pleje

I tabel 2.15 sammenlignes kriterierne for at få adgang til pleje (”long-term care”) i de
udvalgte lande. I sammenligningen er der, hvor det har været muligt, taget udgangspunkt i
den form for pleje, der minder om hjemmehjælp.
I de nordiske lande og Storbritannien har man et system, hvor alle med bopæl og lovligt
ophold er dækket.
I Nederlandene skal man have en obligatorisk sundhedsforsikring, hvis man har bopæl. Man
kan også være dækket, hvis man arbejder og betaler indkomstskat i Nederlandene.
Tyskland adskiller sig fra de øvrige lande ved, at man skal være medlem af en lovpligtig
forsikringsordning for at kunne få pleje. Næsten hele befolkningen er dækket af denne
forsikringsordning. Der findes også en anden ordning for personer, der ikke er dækket af
forsikringsordningen, men som har behov for hjælp.
Fælles for alle landene er, at man skal visiteres for at få ret til pleje.
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Tabel 2.15. Kriterier for adgang til pleje (long-term care)
Bopæl*

Danmark

Sverige

Norge

x

x

x

Tyskland

Storbritannien Nederlanden
1)
e
x

x

Beskæftigelse*
Indbetaling*

x

Karensperiode*

x

Alder

x
x

Formue
Indkomstafhængi
g

(x)

Familieafhængig
Andet

x

x

x

x

x

x

Anm.: * markerer, at kriteriet kan være et optjeningsprincip, dvs. en aktivitet, personen skal opfylde henover en
periode for at være berettiget til velfærdsydelsen. Se bilag F for yderligere beskrivelse af kriterierne. 1) Missoc
angiver, at informationen kun dækker England.
Kilder: Missoc (juli 2010).

Sammenfatning af landesammenligningerne

Analyserne viser, at selvom Danmark som udgangspunkt tilhører den universelle
velfærdsmodel, så er der allerede en række adgangskriterier knyttet til mange velfærdsydelser
– både i form af optjeningskriterier og andre kriterier, som eksempelvis har betydning for
ydelsens størrelse. Det gælder især for de sociale ydelser, dvs. pengeoverførsler.
Optjeningsprincipper er således ikke noget nyt for det danske velfærdssystem.
Danmark adskiller sig generelt lidt fra de øvrige lande ved ikke at bruge forsikringsordninger
særlig meget. I en række af de andre lande i sammenligningen er det eksempelvis et krav, at
man har indbetalt til ordninger såsom sygedagpenge og barselsdagpenge for at være berettiget
til dem. I Danmark er der ofte et beskæftigelseskrav knyttet til at få disse midlertidige
overførselsindkomster.
Danmark adskiller sig sammen med Sverige på de dagpengelignende ydelser ved at
forsikringsordningen er frivillig, mens den er obligatorisk i de øvrige lande.
2.3.3 Andre landes overvejelser ift. velfærdsydelser og globalisering
Dette afsnit belyser, om der er andre lande, der har haft overvejelser og eventuelt nedsat
udvalg til at belyse, hvor robust (finansieringsmæssigt) deres velfærdsydelser er overfor indog udvandring.
Norge har nedsat et udvalg, som arbejder med en sådan problemstilling, mens Sverige har
nedsat et udvalg med fokus på en holdbar finansiering af syge- og arbejdsløshedsforsikringer.
Disse to udvalg beskrives kort nedenfor.
Norsk udvalg om konsekvenserne af øget migration for den norske velfærdsmodel

I de seneste år er arbejdskraften blevet mere mobil internationalt, og indvandringen til Norge
er steget. Den større mobilitet på tværs af landegrænser og den deraf følgende mere
mangfoldige befolkning har konsekvenser for forskellige dele af den norske velfærdsmodel.
Den øgede mobilitet kræver derfor øget viden om sammenhængen mellem migration og den
fremtidige udvikling af velfærdsmodellen og velfærdsordningerne.
Den norske regeringen nedsatte derfor i maj 2009 et udvalg, der skal vurdere konsekvenserne
af øget migration og international mobilitet for den norske velfærdsmodel. Udvalget skal
komme med en udredning inden 6. maj 2011.
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Nedenfor gengives hovedelementerne i mandatet for det norske udvalg. Hele mandatet er
gengivet i boks 2.7.
Det norske udvalg skal beskrive og vurdere de elementer i den norske velfærdsmodel, der
påvirker og påvirkes af øget migration. Udvalget skal bl.a. beskrive, hvilke rettigheder indog udvandrere har til de universelle velfærdsordninger i forbindelse med f.eks. sygdom,
arbejdsløshed, alderdom, overførsler til børnefamilier mv.
Udvalget skal også vurdere de samfundsmæssige konsekvenser af eventuelle ændringer i indog udvandringen, herunder hvilke forudsætninger der skal være til stede, hvis
bæredygtigheden af den norske velfærdsmodel skal fortsættes på kort og langt sigt. Her skal
det blandt andet vurderes, hvorvidt de universelle velfærdsordninger sammen med specifikke
integrationsvirkemidler understøtter målsætningen om højst mulig erhvervsdeltagelse, samt
hvilken betydning øget mobilitet har for forholdet mellem udbud og efterspørgsel efter
velfærdsydelser.
Herudover skal udvalget vurdere, om omfanget af øget ind- og udvandring i sig selv vil give
et pres på de norske velfærdsordninger. Specifikt skal udvalget undersøge, hvorvidt optjening
af velfærdsrettigheder, eksport af ydelser mv. er bæredygtig i en situation med langt højere
migration, end den man oplever i dag.
Udvalget skal på baggrund af sine analyser komme med forslag til eventuelle ændringer eller
tilpasninger, der kan bidrage til langsigtet bæredygtighed.
Boks 2.7. Mandat for norsk udvalg, der skal vurdere konsekvenser for velfærdsmodellen af
øget migration og international mobilitet
Utvalget skal beskrive og vurdere nærmere de elementene i den norske velferdsmodellen som påvirker
og påvirkes av en økende migrasjon. Utvalget skal gi en oppdatert beskrivelse av hvilke rettigheter innog utvandrere har til de universelle velferdsordningene knyttet til inntektssikring ved sykdom,
arbeidsledighet, uførhet, alderdom, overføringer til barnefamilier mv. Utvalget skal videre beskrive
rettighetene til andre universelle velferdsordninger, som opplæring og helse- og omsorg, for å sette
arbeidet inn i en helhetlig ramme.
Utvalget skal ta utgangspunkt i og beskrive dagens migrasjonsbilde og forventede utviklingstrekk i
Norge. Utvalget skal beskrive nærmere hvilke faktorer som forventes å påvirke inn- og utvandringen
fremover. Utvalget skal på selvstendig grunnlag vurdere nærmere hvilke forutsetninger om omfang og
sammensetning av migrasjon til og fra Norge det er rimelig å legge til grunn for utvalgets arbeid.
Utvalget skal fokusere på utformingen av inntektssikringsordningene og virkemidlene i integreringsog arbeidsmarkedspolitikken, men, i den grad det er behov for det, også trekke inn utformingen av de
andre velferdsordningene. Utvalget skal ikke gå nærmere inn på innrettingen av norsk
innvandringspolitikk som sådan, men skal likevel vurdere om det er sider ved innvandringspolitikken
som er spesielt relevant for den fremtidige utviklingen og utformingen av den norske
velferdsmodellen. Utvalget skal også beskrive hvordan utformingen av norske velferdsordninger kan
påvirke migrasjonsstrømmene.
Utvalget skal legge en bred forståelse av migrasjon, inn- og utvandring, til grunn. Dette innebærer
blant annet at personer med opphold på EØS-grunnlag, asylsøkere og personer uten lovlig opphold
omfattes av utvalgets vurderinger.
Utvalget skal vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av eventuelle endringer i inn- og
utvandringen, herunder hvilke forutsetninger som må være tilstede for at vi skal kunne videreføre
bærekraften i vår velferdsmodell på kort og lang sikt. Spesifikt bes utvalget om å vurdere:
o Hvorvidt de universelle velferdsordningene sammen med de spesifikke
integreringsvirkemidlene støtter opp under målene om høyeste mulig yrkesdeltagelse.
o Hvilken betydning har økt mobilitet for forholdet mellom velferdsproduksjon og
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o

o

velferdskonsum.
Hvorvidt et større etnisk og kulturelt mangfold kan antas å påvirke synet på og bruken av
dagens velferdsordninger. Dette krever at utvalget vurderer nærmere forutsetningene for
legitimiteten og bærekraften i ordningene, samt normer og normdannelse.
Hvordan økt innvandring kan påvirke lønnsdannelsen, utstøting fra arbeidslivet og omfanget
av uformell sektor. Det blir viktig å få fram hvilke forhold/virkemidler som kan påvirke dette
bildet.

Utvalget skal videre vurdere om omfanget på den økte inn- og utvandringen i seg selv vil kunne gi et
press på de norske velferdsordningene. Spesifikt bes utvalget om å vurdere:
o Hvorvidt ordningene for opptjening av rettigheter, eksport av ytelser mv. er bærekraftige i en
situasjon med langt høyere migrasjon enn i dag.
o Hvilke administrative og andre utfordringer økt migrasjon reiser.
På bakgrunn av utvalgets vurderinger av situasjonen i dag og velferdsordningenes betydning skal
utvalget skissere forslag til eventuelle endringer/tilpasninger i virkemidlene som kan bidra til
langsiktig bærekraft. Det blir spesielt viktig å klargjøre de forutsetninger og den usikkerheten som
ligger til grunn for forslagene. Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av
forslagene skal utredes.
Utvalget skal ha et komparativt perspektiv, hvor utviklingen i andre nordiske land og andre land skal
vurderes og ses opp mot relevante utviklingstrekk i Norge. Utviklingen opp mot land som har en
vesentlig annen velferdsmodell enn Norge skal også vurderes.
Utvalget vil få et eget sekretariat. Utvalget kan ved behov innhente faglig støtte og innspill underveis,
fra blant annet ressurs- og kompetansemiljøer og berørte myndigheter. Det forutsettes at utvalget har
kontakt med andre relevante offentlige utvalg. Utvalget kan også bestille utredninger i den grad
utvalget selv ikke har kompetanse eller mulighet til å foreta den nødvendige innhenting av kunnskap.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil nedsette en referansegruppe som skal bistå utvalget med
innspill.
Utvalget skal avlevere sin utredning senest to år etter oppstart.
Svensk komité om holdbar finansiering af syge- og arbejdsløshedsforsikringer

I Sverige er der også fokus på at skabe holdbare offentlige finanser. En stor andel af de
offentlige udgifter i Sverige går til syge- og arbejdsløshedsforsikringer. Den svenske regering
nedsatte derfor i april 2010 en komité, der skal se på de generelle forsikringer ved sygdom og
arbejdsløshed. Komiteen skal overveje ændringer, der kan føre til mere holdbare syge- og
arbejdsløshedsforsikringer. Ændringerne skal også bidrage til på langt sigt at øge
beskæftigelsen og dermed langsigtede holdbare statsfinanser.
Komiteen skal senest 15. november 2011 komme med forslag til nye regler for beregning af
sygedagpenge pba. tidligere indkomst. Komiteen skal desuden komme med en analyse af,
hvordan forsikringssystemet fungerer for personer, der arbejder eller studerer i forskellige
nordiske lande, og hvilke muligheder der findes, og hvilke konsekvenser det vil medføre at
lave tilpasninger i forhold til disse landes systemer. Komiteen skal også rapportere erfaringer
fra andre lande i tilsvarende spørgsmål. Hele udvalgsarbejdet skal være færdigt senest 15.
maj 2013.
Det er ikke første gang Sverige overvejer ordninger, som skal være finanspolitisk holdbare. I
1999 indførte Sverige et nyt pensionssystem, som skulle være mere holdbart end det tidligere
system, hvor de demografiske udsigter med blandt andet stigende levetid var en udfordring
for holdbarheden. I det nye pensionssystem skulle der være en forbindelse mellem det enkelte
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individs indbetalinger og udbetalinger, dog uden at ændre systemet til en opsparingsbaseret
9
pensionsordning, se boks 2.8.
Boks 2.8. Det svenske pensionssystem
I 1999 blev der indført et nyt pensionssystem i Sverige, som skulle skabe en forbindelse mellem
pensionsindbetalinger og -udbetalinger. 10
Det tidligere pensionssystem bestod af en fast pensionsudbetaling (folkepension) og en
indkomstrelaterede supplerende udbetaling (ATP), hvilket minder om det danske system.
Folkepensionen var af typen pay-as-you-go (PAYG), hvor pensionsudbetalingerne løbende blev
finansieret ved opkrævning af skatter fra de erhvervsaktive. Et sådan pensionssystem var ikke holdbart
med de demografiske forskydninger, som Sverige står overfor, hvor blandt andet middellevetiden
stiger og unge træder senere ind på arbejdsmarkedet.
Det nye pensionssystem består af tre dele: indkomstpension, præmiepension og garantipension.
Indkomstpensionen er en pay-as-you-go pension. Der indbetales 16 procent af lønnen til denne
ordning. På udbetalingstidspunktet modtager personen en pensionsudbetaling, der svarer til den
tidligere indbetaling korrigeret for den økonomiske vækst i Sverigea) og befolkningstilvæksten. Herved
er pensionssystemet i høj grad et PAYG-systemet, det vil sige et forsikringssystem, hvor
pensionsindbetalingerne i et år dækker det års pensionsudbetalinger. PAYG-elementet kommer ind, da
pensionssystemet omfordeler indkomst fra de erhvervsaktive til de generationer, der har trukket sig
tilbage.
Præmiepensionen udgør 2,5 procent af lønnen, som indbetales på en individuel konto. Det enkelte
individ kan selv vælge, hvilken fond pengene skal investeres i.
Der indbetales således samlet set 18,5 pct. af indkomsten til pension. For både indkomstpensionen og
præmiepensionen gælder, at man skal være fyldt 61 år for at kunne trække sig tilbage.
Personer, der ikke har optjent tilstrækkelig pension, er garanteret en supplerende pension –
garantipensionen. Garantipensionen er af samme type som den gamle folkepension (en PAYGordning) og finansieret via statens budget. Denne pension udbetales til personer på 65 år eller derover,
og man skal have haft bopæl i Sverige i 40 år for at få ydelsen.
Det, at udgifterne skal svare til indtægterne i det svenske pensionssystem, kan dog være en udfordring,
da det kan føre til at pensionsydelsen til den enkelte reduceres, hvis antallet af pensionister stiger, og
indbetalingerne ikke øges tilsvarende.
a) I forbindelse med pensionsreformen blev der introduceret et indkomstindeks, som måler den
gennemsnitlige indkomstændring i Sverige. Ved at linke indekseringen af pensionsrettigheder og
udbetalte pensioner til indkomstindekset vil pensionssystemet være forbundet til den generelle
udvikling i økonomien.
Andre lande

Udover Norge og Sverige er det undersøgt, om der er andre lande med lignende ordninger
eller overvejelser, eksempelvis i lande med nuværende eller gamle kolonier. Det har ikke
været muligt at finde sådanne tilfælde.
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Hastrup et al (2010): ”EU og Socialpolitikken – på vej mod et europæisk socialt medborgerskab”.
Kilder: Hastrup et al (2010): ”EU og Socialpolitikken – på vej mod et europæisk socialt
medborgerskab” og Ministry of Health and Social Affairs Sweden: ”Social insurance in Sweden”.
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2.4 Nyere overvejelser og ændringer i forhold til sikring af
velfærdssamfundet
2.4.1 EF medlemskab i 1973 og brøkpension for sociale pensioner
Der blev i 1972 foretaget ændringer i folke- og invalidepensionslovene med henblik på
Danmarks tilslutning til EF (lov nr. 257 og nr. 258 af 7. juni 1972). Lovændringerne sigtede
på at gøre pensionens størrelse betinget af bopælstiden i Danmark. Forordning 1408/71 havde
det grundprincip, at arbejdstagerens sociale sikring følger beskæftigelseslandets lovgivning.
Arbejdstageren ville dermed som hovedregel være bosat i den stat, hvor han var beskæftiget,
og ville dermed være omfattet af denne stats lovgivning om social sikring. Der ville
imidlertid være situationer, hvor arbejdstageren var beskæftiget i en medlemsstat og bosat i
en anden medlemsstat. Det var f.eks. tilfældet for grænsearbejdere. I denne situation ville
arbejdstageren optjene pension i Danmark, når Danmark er beskæftigelsesland og ikke
bopælsland. Dermed blev beskæftigelse i Danmark ligestillet med bopæl i Danmark med
hensyn til optjening af dansk social pension.
Ligebehandlingskravet i forordning 1408/71 og dermed også i Traktaten medførte, at det
gældende krav i folke- og invalidepensionslovene om dansk indfødsret for ret til dansk
pension ikke kunne gøres gældende over for statsborgere fra andre EF- medlemsstater. Da
forordningen ville gælde umiddelbart for Danmark ved indtræden i EF, ville pensionslovenes
krav om dansk indfødsret blive fortrængt af forordningens regler, og dermed ville det retligt
set ikke være nødvendigt at ændre bestemmelsen herom i pensionslovene. For at undgå, at
personer uden for forordningens personkreds ville blive berettiget til dansk pension, blev
indfødsretskravet opretholdt. Sammenholdt med forordningens øvrige regler medførte
ligebehandlingsprincippet, at statsborgere fra andre EF-medlemsstater, og som i øvrigt
opfyldte betingelserne herfor, efter de gældende regler ville kunne modtage fuld dansk folkeeller invalidepension efter kun 1 års bopæl i Danmark. På denne baggrund blev det besluttet
at ændre pensionslovene, så der blev indført et optjeningsprincip. Retten til fuld pension blev
betinget af bopæl eller beskæftigelse i Danmark i 40 år mellem det 15. og det 67. år, således
at der ved kortere tid end 40 år ville blive ydet en brøkpension, beregnet i forholdet mellem
længden af bopælstiden og fyrre år.
Optjeningsprincippet blev indført i forbindelse med Danmarks tilslutning til EF den 1. januar
1973.
2.4.2 Introduktionsydelse/starthjælp
Det kræver syv års opholdstid ud af de seneste otte at modtage kontanthjælp i Danmark. I den
periode henvises personen til starthjælp, hvis pågældende i øvrigt opfylder betingelserne.
Udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram efter integrationsloven, har ret til
introduktionsydelse de første tre år efter at kommunerne har overtaget ansvaret for dem.
Herefter overgår de til at have ret til starthjælp. Introduktionsydelse og starthjælp er på
samme niveau og udbetales efter de samme principper. Introduktionsydelse udbetales i
sagens natur alene til udlændinge.
Udtrykket ”starthjælp” anvendes ofte som dækkende både introduktionsydelse og starthjælp.
I det følgende er der alene sondret mellem begreberne, i det omfang det er nødvendigt.
Optjening eller venteperiode

Starthjælp opfattes ofte som den ydelse, en person kan modtage, mens man optjener ret til
kontanthjælp.
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Der er imidlertid ikke tale om et klassisk optjeningsprincip, sådan at kontanthjælpen eller
starthjælpen varierer med opholdstiden. Syv års perioden er reelt en venteperiode på ret til
kontanthjælp, og starthjælpen er den ydelse, der kan tilbydes i venteperioden. Niveauet for
kontanthjælp er altså det samme, om man har opholdt sig otte eller 57 år her i landet – og om
man har arbejdet eller ikke.
Der er imidlertid en god grund til, at starthjælpssystemet forbindes med begrebet
optjeningsprincip, da det netop var sådanne tanker, der lå bag indførelsen af starthjælpen. Det
belyses nærmere i det følgende.
En ny udlændingepolitik

”Optjeningsprincip for fuld kontanthjælp” var indeholdt i regeringsudspillet ”En ny
udlændingepolitik” fra 17. januar 2002. Den kom også til at omfatte danske statsborgere.
Udspillet blev udmøntet i L 126 (2001-2002, 2. samling) om ændring af lov om aktiv
socialpolitik og integrationsloven.
Heraf fremgik, at
”udlændinge som udgangspunkt ikke skal forsørges af det offentlige. I nogle tilfælde er det
dog nødvendigt at fravige dette princip.
Der er efter de nugældende regler ikke krav om, at man skal have opholdt sig lovligt i landet i
en længere periode for at modtage kontanthjælp eller introduktionsydelse.
Regeringen foreslår, at der indføres nye principper for ret til kontanthjælp, så kun personer,
der har opholdt sig her i riget i mindst 7 år ud af de sidste 8 år, har ret til fuld kontanthjælp.”
Kun personer, der fremover kommer til Danmark, vil være omfattet af de nye regler. Dette
gælder for såvel udlændinge som danskere.
Udtrykket optjening af kontanthjælp er ikke anvendt i lovforslaget om starthjælp.
Introduktionsydelse – version 1.0.

I 1998 gennemførte den daværende regering integrationsloven, der var den første lov, der
indeholdt en samlet regulering af den integrationsindsats, der skal tilbydes udlændinge.
Samtidig overgik integrationsindsatsen til kommunerne, hvor den hvad angår flygtninge
hidtil alene havde været en statslig opgave, der på det praktiske plan blev varetaget af Dansk
Flygtningehjælp.
Indtil da modtog udlændinge, der ikke kunne forsørge sig selv, kontanthjælp efter de
almindelige regler i lov om aktiv socialpolitik (der afløste bistandsloven et halvt år før
integrationslovens ikrafttræden). Integrationsloven indeholdt en bestemmelse om en særlig
introduktionsydelse, der var fastsat til 5.000 kroner pr. måned for udlændinge uden
forsørgelsespligt over for mindreårige børn og 7.000 kroner pr. måned for udlændinge med
forsørgelsespligt over for mindreårige børn. Disse ydelser svarede nogenlunde til de
tilsvarende kontanthjælpssatser minus et par tusinde kroner. Beregningsreglerne svarede også
til kontanthjælpssystemets principper. Da alene udlændinge blev tilbudt et
introduktionsprogram omfattede introduktionsydelse kun udlændinge.
Integrationsprogrammet havde (og har) en varighed af tre år efter at kommunalbestyrelsen
har overtaget ansvaret for en udlænding. Perioden blev ikke forlænget, selvom udlændingen
ikke kunne deltage i perioder med f.eks. sygdom eller barsel. Perioden blev principielt heller
ikke forkortet, selv om den pågældende havde skaffet sig arbejde og godt kunne undvære
indsatsen.
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Introduktionsydelsen erstattede i denne tre års periode den kontanthjælp, som de pågældende
udlændinge ellers kunne være berettiget til i tilfælde af, at de ikke kunne forsørge sig selv.
I 2000 blev satserne sat op, så de svarede til kontanthjælpssatserne. I 2002 ændredes reglerne
som følge af indførelsen af starthjælpen, jf. L 126 (2001-2001, 2. samling).
2½ års beskæftigelseskrav

Pr. 1. juli 2006 indførtes et beskæftigelseskrav på 2½ år, således at starthjælpsmodtagere
alene kunne overgå til kontanthjælp, hvis de havde haft 2½ års ordinær beskæftigelse i otte
års perioden.
Ændringen indgik i regeringens aftale med Dansk Folkeparti fra april 2006 om de dele af
velfærdsudspillet ” Fremtidens velstand og velfærd”, der omhandler fremtidig indvandring.
Aftalen blev udmøntet i L 93, (2006-2007) om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv
socialpolitik (indvandringsprøve, integrationseksamen, opholdstilladelse med henblik på at
søge beskæftigelse m.v.).
Formålet er at tilskynde udlændinge til at opnå en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet
og supplerer herved den gældende betingelse for ret til kontanthjælp, dvs. kravet om ophold i
de sidste syv ud af otte år. Kravet gælder ikke for førtidspensionister og personer over
pensionsalderen. De vil efter syv år her i riget overgå til at få ret til kontanthjælp.
Det fremgik af lovforslaget, at kravet er et klart signal om, hvad der forventes af ansøgeren,
herunder at selvforsørgelse via beskæftigelse er normen i Danmark.
Kravet får tidligst virkning/konsekvens for personer, der ansøger om kontanthjælp efter 1. juli
2013.
2.4.3 500 kroners nedsættelsen, loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere
og 300-timers-reglen
Disse reguleringer har ikke noget med optjening at gøre, men er alligevel medtaget i denne
sammenhæng, fordi formålet med dem er - i lighed med et optjeningsprincip – at de
medvirker til, at det bedre kan betale sig at arbejde.
500 kroners nedsættelsen

Særligt for gifte kontanthjælpsmodtagere var der væsentlige samspilsproblemer, så det ikke
altid kunne betale sig at arbejde. Det indebar, at det kunne være vanskeligt at motivere denne
gruppe til at søge og fastholde arbejde.
Derfor blev den såkaldte 500 kroners nedsættelse indført pr. 1. januar 2003. Nedsættelsen
indebærer, at ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp efter bestemmelserne for
personer på 25 år eller derover, får nedsat kontanthjælpen med 500 kr. om måneden pr.
person efter 6 sammenhængende måneder med kontanthjælp.
Loft over ydelser til kontanthjælpsmodtagere

Senere samme år indførtes loft over ydelser til kontanthjælpsmodtagere som et led i ”Flere i
arbejde”.
Loftet havde som 500 kroners nedsættelsen også til formål at det bedre skulle kunne betale
sig at arbejde. Loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere/starthjælpsmodtagere har to
formål: At sikre at det samlede rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere så vidt muligt
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altid er lavere end rådighedsbeløbet ved almindeligt arbejde, også på lavtlønsområdet, og
herved sikre, at der er økonomiske incitamenter til at tage arbejde.
Niveauet for loftet afhænger af, om kontanthjælpsmodtageren er gift, samlevende, forsørger
eller enlig. For gifte og samlevende svarer loftet til den kontanthjælpssats,
kontanthjælpsmodtageren er berettiget til. For enlige forsørgere svarer loftet til
arbejdsløshedsdagpengenes maksimum, og for enlige ikke-forsørgere svarer loftet til
kontanthjælpssatsen for forsørgere.
300-timers-reglen/450-timers-reglen

Nogle anser 300/450-timers-reglen for at være en optjeningsregel. Det er imidlertid ikke i
overensstemmelse med forudsætningerne for dens tilblivelse. Reglen hidrører fra den
såkaldte forklæderegel, som havde til formål at fritage en ægtefælle, der aldrig havde arbejdet
uden for hjemmet fra rådighedsforpligtelsen. Hovedreglen er, at begge ægtefæller skal stå til
rådighed for at nogle af dem kan opnå hjælp. Men ved denne særlige regel er den ene
ægtefælle sikret hjælp, uden at de begge skal stå til rådighed. Der blev (og bliver) ikke
udbetalt hjælp til den ægtefælle, der ikke stod til rådighed, men før ændringen blev der
udbetalt et tillæg til den ægtefælle, der stod til rådighed.
Indførelsen af 300-timers-reglen havde til formål at sikre et objektivt rådighedskriterium,
således at en ansøger ved at præstere 300 timers arbejde inden for to år kunne bevise, at
pågældende stod til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed fortsat var berettiget til
kontanthjælp.
Bestemmelsen trådte i kraft 1. april 2006, teknisk benævnt som bortfald af kontanthjælp til
hjemmegående ægtefælle og var et led i integrationsaftalen.
For ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, gælder det, at en ægtefælle, der ikke inden for de
seneste to år har haft sammenlagt minimum 300/450 timers ordinært arbejde, bliver betragtet
som reelt hjemmegående. Det betyder, at kontanthjælpen til den pågældende person falder
bort. Perioder med barsel og dokumenteret sygdom bliver ikke medregnet i de to år, men
forlænger beregningsperioden. Personer, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de ikke kan
opnå ordinær beskæftigelse, er ikke omfattet af reglen om bortfald af kontanthjælpen.
2.4.4 Opholdsretlig regulering af ret til sociale ydelser
En form for optjening af ret til velfærdsydelser ses også via reglerne for opholdsgrundlag,
som er blevet strammet ad flere omgange. Hermed begrænses målgruppen for
velfærdsydelser.
Udlændingeloven indeholder regler om udlændinges adgang til indrejse og ophold her i
landet.
Udlændingelovens regler er fastsat bl.a. med det formål at sikre, at udlændinge, der meddeles
opholdstilladelse her i landet som led i bl.a. ægtefællesammenføring, beskæftigelse eller
studier, ikke ligger det offentlige til byrde og med henblik på sikre det bedst mulige grundlag
for en vellykket integration i det danske samfund. Reglerne i udlændingeloven indebærer
således, at meddelelse af opholdstilladelse til ægtefæller, beskæftigede og studerende m.v.
som udgangspunkt er betinget af et krav om selvforsørgelse.
Regeringen har gennem årene gennemført en række skærpelser af udlændingelovens krav om
selvforsørgelse.
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Som led i udmøntningen af regeringens udlændingeudspil ”En ny udlændingepolitik” fra
januar 2002 blev der allerede i 2002 ved lov nr. 365 af 6. juni 2002 indført skærpede krav til
selvforsørgelse ved ægtefællesammenføring. Forsørgelseskravet i
ægtefællesammenføringssager – som hidtil alene havde fundet anvendelse, hvis den
herboende ægtefælle var indvandrer – blev således udvidet til også at gælde for herboende
personer med dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande eller
opholdstilladelse som flygtning. Den herboende ægtefælle skulle godtgøre at være i stand til
at forsørge ansøgeren. Endvidere blev ægtefællesammenføring betinget af, at den herboende
ægtefælle stiller økonomisk sikkerhed (63.413,39 kr. i 2011-niveau) til dækning af eventuelle
fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven
til ansøgeren. Herudover blev ægtefællesammenføring betinget af, at den herboende
ægtefælle ikke havde modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i
en periode på 1 år inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen og frem til meddelelsen
af opholdstilladelse.
Ved lov nr. 89 af 30. januar 2007 blev kravet om godtgørelse af forsørgelsesevnen i
familiesammenføringssager erstattet af et mere målrettet forsørgelseskrav. Det nye
forsørgelseskrav – som er en videreudvikling af det selvforsørgelseskrav i form af karenstid
ved modtagelse af visse offentlige ydelser, der blev indført i 2002 – betyder, at det normalt
ikke længere er en betingelse for ægtefællesammenføring, at den herboende person godtgør at
kunne forsørge ansøgeren. Det er derimod en betingelse, at den herboende ægtefælle og
ansøgeren ikke modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller
integrationsloven. Ægtefællesammenføring blev ved denne lovændring således betinget af, at
den herboende ægtefælle i 1 år forud for afgørelsen om opholdstilladelse ikke har modtaget
hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven, samt af, at ansøgeren og den
herboende ægtefælle ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller
integrationsloven i tiden, indtil ansøgeren meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse.
Modtager familien hjælp til forsørgelse, er grundlaget for familiesammenføring ikke længere
til stede, og opholdstilladelsen vil efter omstændighederne kunne inddrages.
Senest er selvforsørgelseskravet i ægtefællesammenføringssager blevet skærpet ved lov nr.
572 af 31. maj 2010, hvorved betingelsen for ægtefællesammenføring om, at den herboende
ægtefælle ikke måtte have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller
integrationsloven i 1 år forud for afgørelsen om familiesammenføring, blev skærpet til 3 år.
Det bemærkes, at opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse betinges af, at udlændingen
og eventuelle medfølgende familiemedlemmer ikke modtager hjælp efter lov om aktiv
socialpolitik. Opholdstilladelse som studerende er betinget af, at udlændingens forsørgelse er
sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende.
Hertil kommer, at meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse bl.a. er betinget af krav om
selvforsørgelse. Tidsubegrænset opholdstilladelse er således normalt betinget af, at
udlændingen ikke i de sidste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset
opholdstilladelse, og indtil udlændingen vil kunne meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse,
har modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.
Tidsubegrænset opholdstilladelse er normalt også betinget af, at udlændingen ikke har
forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med hensyn til
tilbagebetalingen af gælden og gælden ikke overstiger 100.000 kr., ligesom udlændingen skal
kunne dokumentere at have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse her i landet i mindst 2 år og 6
måneder inden for de sidste 3 år forud for indgivelsen af ansøgning om tidsubegrænset
opholdstilladelse og fortsat må antages at være tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet for
afgørelse om tidsubegrænset opholdstilladelse.
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2.4.5 EU’s østudvidelse og det nationale kompromis
I forbindelse med østudvidelsen, hvor 8 øst- og centraleuropæiske lande blev medlem af EU
d. 1. maj 2004, blev der iværksat en omfattende gennemgang af sociale ydelser i stil med
gennemgangen i nærværende rapport. Resultatet foreligger i rapporten ”Danske sociale
ydelser i lyset af udvidelsen af EU”, afgivet den 11. april 2003 af den tværministerielle
arbejdsgruppe om brug af sociale ydelser i lyset af udvidelsen af EU.
Arbejdet skal ses i lyset af de særlige omstændigheder. Efter udvidelsen havde
medlemsstaterne i en overgangsperiode mulighed for at gøre undtagelse fra reglerne for fri
bevægelighed for arbejdskraft. Parallelt med arbejdet med sociale ydelser overvejede man
derfor, hvordan man kunne opstille et regelsæt for adgangen til Danmark.
Arbejdet vedr. adgangen til Danmark resulterede i et regelsæt, hvor man princippet åbnede
for adgangen til det danske, men hvor man krævede opholds- og arbejdstilladelse, og som
betingelse for arbejdstilladelse krævede, at arbejdet foregik på fuld tid og til
overenskomstmæssige vilkår.
Der var en nær sammenhæng mellem adgangen til ophold og arbejde i Danmark og retten til
visse sociale ydelser: Da opholdsgrundlaget blev mistet i tilfælde af, at arbejdet ophørte medmindre arbejdet havde varet 12 måneder - var der ikke ret til kontanthjælp og
arbejdsløshedsdagpenge. Arbejde ville i øvrigt ikke kunne overtages med dags varsel, som
rådighedsreglerne kræver, da arbejdet først kunne begyndes, når ansøgning om
arbejdstilladelse var behandlet og godkendt. I lovgivningen blev det præciseret, at der alene
var ret til hjælp til hjemrejse, hvis opholdsgrundlaget blev mistet.
Reglerne for arbejdstilladelse blev gradvist lempet for at blive endelig udfaset d. 1. maj 2009.
Som følge af analysen af de sociale ydelser blev der indført skærpede regler for
sygedagpengeopfølgning i udlandet. I den forbindelse blev den såkaldte centrale enhed
etableret. Den Centrale Enhed er placeret i Arbejdsmarkedsstyrelsen og bistår kommunerne
med varetagelse af konkrete initiativer i forbindelse med gennemførelsen af opfølgningen i de
nye EU-lande. F.eks. at indhente en lægeerklæring, at etablere kontakt til den kompetente
myndighed i opholdslandet, at skaffe viden om rehabiliteringsinstitutioner i den sygemeldtes
hjemland.
Der blev også lukket for adgang til børnepasningsorlov fra d. 1. april 2004 for at forhindre, at
borgere fra de nye lande fik adgangen til orloven, som herefter kunne afholdes i hjemlandet.
Da orloven først udfases i 2011, skulle personer, der var berettiget til orlov efter de
dagældende regler, ansøge om retten til at bevare muligheden for at holde børnepasningsorlov
på et senere tidspunkt. De fik herefter et ”orlovsbevis” af Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Endelig blev der fastsat en vejledende grænse på 10 ugers arbejde for at anse en EU-borger
som vandrende arbejdstager, jf. nærmere herom i kapitel 3.
Der var i sin tid mange bekymringer for, hvad EU-udvidelsen ville indebære. Med østaftalen
fandt man en løsning, hvor man på den ene side åbnede det danske arbejdsmarked og på den
anden side krævede, at østeuropæiske arbejdstagere skulle arbejde på danske løn- og
ansættelsesvilkår. I løbet af Østaftalens løbetid kunne man konstatere, at åbningen af
arbejdsmarkedet ikke førte til ubalancer. Tværtimod faldt tilgangen af arbejdskraft sammen
med en højkonjunktur og var med til at afhjælpe flaskehalsproblemer.
Da arbejdstagere omfattet af østaftalen samtidig havde begrænset adgang til sociale ydelser,
høstede Danmark stort set kun fordele i de første år efter udvidelsen. En ulempe var dog, at
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systemet med arbejdstilladelser skabte grobund for et illegalt arbejdsmarked, som politiet og
fagbevægelsen skulle bruge ressourcer på at stække. Samlet set må overgangsordningen dog
vurderes til at være en succes, og det danske arbejdsmarked ville givetvis have været værre
stillet, hvis man havde benyttet sig af et af de 2 øvrige alternativer: Enten at undlade at åbne
arbejdsmarkedet for østarbejdere, eller at åbne det helt uden særlige overgangsregler. I
førstnævnte tilfælde ville man have begrænset udbuddet af arbejdskraft med flaskehalse og
stigende lønpres til følge. I sidstnævnte tilfælde ville man have skabt grobund for uro på
arbejdsmarkedet, social turisme mv., med heraf følgende manglende opbakning fra
befolkningen til udvidelsen. Den måde, man forvaltede årene efter udvidelsen på, gjorde
befolkningen mere åben for udenlandsk arbejdskraft. 11
2.4.6. Børnefamilieydelse efter 2 års optjeningsprincip
Udlændinge kan modtage børnefamilieydelse (nu børne- og ungeydelsen), efter en vis
karensperiode, hvis de er fuldt skattepligtige i Danmark, har forældremyndigheden over
barnet og barnet rent faktisk opholder sig her i landet. Grundet EU-reglerne er det muligt for
EU-borgere at modtage børnefamilieydelse fra deres første arbejdsdag i Danmark, også hvis
deres barn ikke opholder sig i landet.
I efteråret 2010 var der nogle eksempler fremme, bl.a. om., at arbejdstagere fra andre EUlande, der er beskæftiget i Danmark som efter kortvarig beskæftigelse får ret til den danske
børnefamilieydelse til deres børn, der bor i et andet EU – land.
Politikerne ønskede at sikre, at modtagere af ydelsen havde en vis tilknytning til landet. Det
blev derfor besluttet, at indføre et optjeningsprincip hvor ydelsen opnås gradvist.
Optjeningsprincippet indebærer, at man skal have haft bopæl i Danmark i 2 år inden for de
seneste 10 år for at modtage fuld ydelse. Der vil være optjent ret til 25 pct. af den fulde ydelse
efter et halvt års bopæl i Danmark og 50 pct. efter et år osv. Efter 2 års bopæl i Danmark vil
der være optjent ret til fuld ydelse.
Da lønnet beskæftigelse og udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark
ligestilles med bopæl i Danmark kan personer med hjemsted i et hvilket som helst EU/EØSland optjener ret til dansk børnefamilieydelse, når de tager arbejde her i landet. EU-borgere
vil dog efter det nye optjeningsprincip først kunne modtage fuld børnefamilieydelse, til børn
som ikke opholder sig i Danmark, når de har været beskæftiget i Danmark i 2 år. Dette er
med til at sikre, at ydelsen alene udbetales til personer med en vis tilknytning til landet, og
dermed tilsvarende medfinansiering af det danske velfærdssystem.
2.4.7 Brøkpension til flygtninge
I Danmark gælder princippet om brøkpension, hvor størrelsen af folkepensionen bygger på
opholdstiden i Danmark. Retten til fuld folkepension er således betinget af mindst 40 års fast
bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Udgør opholdstiden
mindre end 40 år, udbetales folkepensionen med en brøk.
Indtil 1. januar 2011 var der to undtagelser for flygtninge, der var meddelt opholdstilladelse i
medfør af udlændingelovens § 7 eller § 8, for så vidt angår ret til og optjening af social
pension:
o Der blev ikke stillet krav om dansk statsborgerskab.
o Ved opgørelse af bopælstiden her i riget blev bopælstid i oprindelseslandet
medregnet. Det samme gjaldt bopælstid i andre lande, hvori den pågældende havde
haft bopæl på et grundlag svarende til udlændingelovens § 7. Bopælstid i
11

Se figur 9.2 på s. 143 i Malchow-Møller, Munch og Skaksen (2009).
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oprindelseslandet blev også medregnet i forhold til kravet om en mindstebopælstid på
3 år.
Med lovændringen fra 2011 blev reglerne om opgørelse af bopælstid for ret til folkepension
for personer, som har fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven harmoniseret
med reglerne for opgørelse af bopælstid for danskere og øvrige udlændinge. Det vil sige, at
flygtninge, der har nået folkepensionsalderen, ikke længere får sidestillet bopæl i
oprindelseslandet med bopæl her i riget, ved optjening af ret til folkepension.
Flygtninge, der kommer til landet efter det fyldte 62. år, vil ikke som hidtil kunne opnå ret til
fuld folkepension. På grund af alderen vil de slet ikke kunne opnå ret til folkepension. Disse
flygtninge kan i stedet få udbetalt starthjælp i 7 år efter ankomsten og herefter kontanthjælp
med et beløb, der månedligt svarer til, hvad en gift folkepensionist uden andre indtægter end
folkepensionen kan få udbetalt, jf. aktivlovens § 27.
Flygtninge, der kommer til landet før det fyldte 62. år, vil kunne nå at opfylde kravet om 3
års bopæl i Danmark og derved blive berettiget til en brøkpension som folkepensionist.
Typisk vil der i stedet for en fuld pension skulle udbetales brøkpension folkepension med
supplement i form af personligt tillæg efter en konkret individuel vurdering.
Flygtninge, som ankommer efter det 62. år og således ikke opnår ret til folkepension, vil
heller ikke være berettiget til diverse tillæg samt særlig gunstig boligstøtte, da det er en
betingelse, at man er pensionist.
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