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Kommissioner er:

Forhandlet samspil mellem aktører, der knyttes sammen i 
et netværk, bestemt af politiske beslutninger

Holdes sammen af kommissorium, institutionelle 
spilleregler, gensidig afhængighed og fælles forestillinger

Skabelse af fælles billeder, italesættelser og 
historiefortællinger afgørende for udfald

Eksperters og professionelles indflydelse stigende –
folketingets indflydelse svækkes

Den demokratiske debat svækkes ofte 
(TINA: ”There Is No Alternative”, Margaret Thatcher)
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Kommissionsvæsenet

Den kvantitative betydning mindsket: 

1980      1985      1990      1995

Totalt antal       732     515     387     369

Med interesse-
organisationer

537     394      326    246 
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Kommissionsvæsenet

Kvalitativ betydning: øget? 
- afhænger af mange forhold:

* forskellige betegnelser
* forskellige sammensætning (udpegning)
* forskellige former
* ikke nye 
* ikke udhuling af staten
* fornuftig ved interesseafstemning  
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Uformelle kontaktformer øges
(mindst 1 månedlig kontakt med politisk 
system)

1976    1981   1993   2000

Funktionær-
organisationer 41        66        71        89

LO-organisa-
tioner 39        51        55        67

Alle 25        33        35        44
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Kommissioner på velfærdsområdet

Zeuthen-udvalget (nedsat 1991)
Socialkommissionen (1991)
Velfærdskommissionen (1993)
Skånejobudvalg I og II (1995, 1996)
Strukturkommissionen (2002)
Velfærdskommissionen (2003)
Trepartsudvalget om livslang uddannelse (2004)
Globaliseringsrådet (2005)
Familie- og arbejdslivskommission (2005/2006)
Arbejdsmarkedskommissionen (2007)
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Men:

Kontakter og kommissioner er ikke 
automatisk lig med indflydelse og 
magt

Den politiske proces vigtig

Organisationernes adfærd vigtig

Arbejdsmarkedspolitikkens hidtidige 
indretning afgørende
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Fra arbejdsmarkedspolitik til 
beskæftigelsespolitik

1993/1994-reformen del af 
baggrunden for dansk ”flexicurity”

Indholdssiden: tilbudsreform

Styringssiden: regionalisering og 
styrket korporatisme
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”Flere i arbejde” 2002/2003 
– Skifte til beskæftigelsespolitik

”Sammentænkt system”

Individuelt og fleksibelt kontaktforløb

Brug af ”andre aktører”

Jobplan

Tilbudsmuligheder
vejledning og opkvalificering
virksomhedspraktik
ansættelse med løntilskud
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”Fortrængning ”Formering” ”Omlægning” ”Udtømning”

Indhold diskurser om 
individualisering 
af risici 
”noget for noget”

hollandske
eksempler bør 
efterabes

fra jobformidling 
til kontrol af 
lediges motivation

fra handlingsplaner 
til jobplaner

introduktion af 
andre aktører
udlicitering af 
opgaver

kommunalt 
afgrænsede 
indsatser
kommunalt
myndighedsansvar 
også for forsikrede 
ledige (i 14 
forsøgscentre)
tværfaglige a-
kasser

fra behovsorienteret 
aktivering til 
”hurtigst muligt i 
arbejde”
faste kontaktforløb i 
stedet for 
skræddersyet og 
individuel service

neddrosling af 
uddannelse
indførelse af 
kontanthjælpsloft
indførelse af 
starthjælp

funktionstømning 
af AF som samlet 
system og som 
vidensbank for 
arbejdsmarkedet

ligestillingsarbejde 
”mainstreamet” og 
neddroslet

regional AMP 
afviklet

Proces centraliseret 
decentralisering 
screener regional 
AMP og lokal 
diskretion ud

ensidig 
effektfokusering
fortrænger 
AMP´ske
strategidiskussion

kommunalisering 
ændrer 
aktørsystem

udvidelse af antal 
aktører i BER

LBR og RBR i 
stedet for RAR

Jobcenterbundne 
opgaveløsninger

parternes rolle ændret 
fra politikdannende til 
overvågningsagenter

evalueringspraksis 
ændret

to parallelle og 
ukoordinerede 
finanskilder og 
kontrolsystemer

AF afviklet som 
autoritativt centrum 
og som generator 
for 
netværksdannelser 

motivationen for 
privat aktørindsats 
siver måske ud
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”Arbejdsmarkedspolitikken” ændret :

Fra smuk svane til grim ælling?

Fra funktionsdueligt flexicurity-element
til regeringsvenligt disciplineringsredskab 
over for ledige og kommuner?

Fra ”vingernes tryghed” til afskrækkelse?
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Beskæftigelsespolitikken i dag

Indholdsmæssigt:
*  prioriteringsskift fra ledighedsbekæmpelse mod øgning 

af arbejdsudbuddet

*  AMP blevet til primært ”adfærdspolitik” i.f.t. ledige     
(også uden konjunkturspecifikation)

Procesmæssigt:
*  arbejdsmarkedets parter screenet ud til fordel for 

centrale og decentrale (kommunal)politikere

* koordination med andre aktørgrupper/sektorer svag

Styringsmæssigt:
*   skizofren blanding af konkurrence og kontrol:

drift decentraliseret – styringen centraliseret
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Det danske beskæftigelsessystem 2007-:
afkorporativeret

Beskæftigelsesministeren

Driftsregion Beskæftigelsesregion

BER

RBR

Jobcentre

B: 77
KS K

C: 14 LBR

Statslig finansiering af 
forsørgelse og indsats

Overvågning og opfølgning på
effekter og resultater

KB
Kommunal finansiering af 
forsørgelse og indsats
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Beskæftigelsespolitik-organisering

• 91 forskellige politikker? 

• Store kommuner klarer sig med egen organisering –
små har det svært

• Implementering søges fjernstyret fra København 
gennem kontrol og konkurrence

• De ansatte i beskæftigelsessystemet uden kvalificering 
og reel markarbejderkontrol

• Problemer med implementering i forhold til skiftende 
og lokale/regionale behov

• Legitimitetsproblemerne stiger
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Arbejdsmarkedskommissionens 
mission?

- ”Mere arbejde – ellers mindre velfærd”: 
* spareøvelse? Eller arbejdstid op? Øget lønspedning?
* øge udbud ved afskaffelse af efterløn? 

- ”Kan det betale sig?” – kortsigtethed, 
* sigtende på at afvikle aktivering og uddannelse?
* skille fårene fra bukkene? (hjælp eller ”motivation”)

- ”Hvordan kan vi skræmme folk i arbejde?”
* sigte på kun at bruge pisk?
* og forkorte dagpengeperioden?
* og måske reducere dagpengeniveauet for visse?

- ”Hvem kan?” (vil kommunerne svække fagbevægelsen?)
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Kommissionens beskæftigelsesfokus

- Effektivisering af aktivering og dagpengesystem – minimering 
af opkvalificeringen, afkortelse af dagpengeperioden og lavere 
ydelser

- Efficient styring af indsatsen – én-strenget system, øget 
kommunalisering, reducere parternes rolle yderligere, pres på
a-kasserne (rådighed og udbetaling i spil)

- Ind og ud: Tidligere indtræden og senere tilbagetrækning –
bl.a. afskaffelse af voksenlærlingeordning og efterløn

- Rummeligt arbejdsmarked – aldersbetinget og mulighed for 
tidsbegrænset førtidspension og reduktion af personer på
ledighedsydelse
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Kommissionens tilgang 
karakteriseret ved?

Analyser på individniveau frem for samfundsniveau

Jobperspektiv frem for kvalificering og aktivering

Motivationseffekt frem for kvalificeringseffekt

Pisk frem for gulerødder

Tro på incitamenter frem for institutioner

Finansministeriel tankegang frem for 
arbejdsmarkedspolitisk

Noget nyt, positivt, glædesfyldt, vækst- og 
velfærdsfremmende? NÆPPE!
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Alternativ forståelse påkrævet:

Dynamisk forståelse af arbejdsmarkedet: 
+ transitioner (sikre ”vingernes tryghed”)

Helhedssyn på indsatser: + aktiv AMP og 
velfærdssikring (skal være andet og mere end 
spareøvelse for de manglende mia. i 
statskassen)

Mere vægt på gulerødder end pisk og præk

Fremtidssikre dansk flexicurity
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Hvorfor dynamiske trædesten 
(TLM: transitioner)?

To argumenter for perspektivet:

Et velfungerende arbejdsmarked har behov 
for ”trædesten” for at sikre mobilitet og høj 
beskæftigelse

Sådan ser et moderne arbejdsmarked faktisk 
ud!

Alternativ til sænkning af reservationslønnen
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Private husholdninger

Uddannelse Tilbagetrækning

Arbejdsløshed

Beskæftigelse

I

II

III

IV

V

I Transitioner mellem deltid-/midlertidig beskæftigelse og fuldtidsansættelse eller mellem lønarbejde og selvstændig
II Transitioner mellem arbejdsløshed og beskæftigelse
III Transitioner mellem uddannelse og beskæftigelse
IV Transitioner mellem private, ulønnede aktiviteter og beskæftigelse
V Transitioner mellem beskæftigelse og tilbagetrækning/pension

Kilde: Schmid, G. (1998): Transitional Labour Markets: A New European Employment Strategy, WZB-discussion Paper, FS 98-206, 
s. 12.

Typer af transitioner
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TLM og Danmark

Et i international sammenligning ganske 
omfattende system af transitionelle
arbejdsmarkeder: luft under vingerne for 
lønmodtagerne

Udviklingen af aktiv arbejdsmarkedspolitik, 
orlovsordninger, jobrotation og ”livslang 
læring” som eksempler på strategier, der er 
beslægtet med TLM-tankegangen
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Omfanget af offentlige ordninger med karakter af 
TLM i Danmark, 2004

Fuldtidsdelt. Deltagere
I. Mellem positioner internt på
arbejdsmarkedet, i alt

11.600

Supplerende dagpenge (2002)* 11.600 139.400

II. Mellem ledighed og beskæftigelse, i alt 114.615

Støttet beskæftigelse 30.868 85.958

Anden aktivering 17.580 107.981

Ledighedsydelse 8.137 12.252

Fleks- og skånejob 35.279 42.948

Revalidering 22.751 33.568

III. Mellem uddannelse og beskæftigelse, 30.985

Ordinære uddannelsesforløb 15.885 74.367

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb 4.237 20.665

Voksenlærling 6.146 8.884

Uddannelse med voksenuddannelsesstøtte 54 290

Integrationsuddannelse 2.788 8.322

Orlov til uddannelse (ophørt efter 2000) 2 3

Jobrotation** 1.873
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(fortsat)
Fuldtidsdeltag Deltagere

IV. Mellem private, ulønnede aktiviteter 
og beskæftigelse, i alt

126.963

Frivilligt ulønnet arbejde 11 26

Orlov til børnepasning (ophørt efter 2002) 3.468 10.201

Barselsdagpenge 54.915 124.877

Sygedagpenge 68.569 293.012

V. Mellem beskæftigelse og pensionering 188.445

Efterløn (inkl. overgangsydelse) 187.247 221.955

Delpension 1.198 1.198

TLM, i alt 472.608 1.185.90
7

TLM, andel af arbejdsstyrken (%) 16,6 %

Registreret ledighed 176.000

Registreret ledighed, andel af arbejdsstyrken 
(%)

6,4 %

Kilde: Bredgaard & Larsen (2006): Svingdøre og blindgyder på det danske arbejdsmarked, FTF 
Fokus Nr 5 November 2006
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Det danske arbejdsmarkeds 
”Flexicurity”

Høj mobilitet
mange jobåbninger
750.000 skifter job hvert år
300.000 nye jobs hvert år
300.000 jobs forsvinder
hvert år

Generøst under-
støttelsessystem
100.000 får understøttelse
høj kompensationsgrad
4 års varighed

Aktive arbejdsmarkeds-
og uddannelsespolitikker
kvalifikationsforøgelser
kvalitative tilbud
rådighedstests
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”Den gyldne rektangel”

Fleksibelt
arbejds-
marked

Social
sikring

Aktiv 
AMP

30 procent skifter job 
hvert år20 procent 

berøres af 
ledighed 
hvert år

11 procent i aktiv 
AMP hvert år

VEU

13 procent af 
arbejdsstyrken 
afslutter VEU hvert år
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social ulighed omdefineres til at skyldes ”individuelle brister”
(afpolitisering af sociale forhold og konflikter)

”hurtigst muligt i arbejde” (arbejde en civil pligt, påtvungne 
adfærdsændringer, jobperspektiv og hårde sanktioner)

kontraktualisme (metaforisk, moralsk og metodisk brug af 
”noget-for-noget” princip)

omdefinering af medborgerskab til kun økonomisk (fra 
rettighedsbaseret til status-erhvervelse via lønarbejde)

socialpolitik deles eller opløses i aktiveringspolitik

kommuner underlægges hård statslig styring eller alene 
omfunktionaliseres til lønarbejdets nye socialiserings- og 
kontrolinstans

Arbejdsmarkedet svækkes når:
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AMP

Funktioner

Niveau Indhold

Strategisk

Taktisk

Opera-
tionelt

Indsatsbegrun-
delser

Planlægning
og koordinering

Indsats

A
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ng
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Arbejdsmarkedspolitikkens 
funktioner
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Arbejdsmarkedspolitiske hensyn

Velfærdskapaciteter

Effektivisering af arbejdsmarkedet

Evolutionære kapaciteter

Retfærdig behovsdækning

Produktive kapaciteter

Udvikling af potentialer
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Investortænkning og 
fordelingspolitik nødvendig

Vejen til fuld beskæftigelse og varig lav ledighed går gennem 
balancerede samspil mellem mange forskellige elementer i 
beskæftigelsessystemet (helhedssynet)

Styrk blikket for, at sikkerhedsnet fremmer mobiliteten – og 
ikke hæmmer bevægelserne på arbejdsmarkedet (f.eks.  
nyvurderingen af dagspengesystemets rolle)

Vi kan kun leve af arbejdsstyrken og dens kompetencer: 
derfor er investortænkning uomgængelig

Et vigtigt element i udviklingen og bevarelsen af flexicurity er
tillid mellem ”parterne” (social kapital): + korporative 
organer 

Danmark siden 1994 er eksempel på, at det kan lade sig gøre 
at kombinere velfærdstryghed og dynamik!
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Forslag på styringssiden:
Korporatisme og frisættelse

Genindfør korporativ forvaltningsstyring 

Opret 1 centralt og 7-9 regionale ”Velfærdsråd”
(sammensat med repræsentation fra 
arbejdsmarked, uddannelse og erhvervspolitik)

Egen sekretariatsbistand til velfærdsrådene

Opret et egentligt superministerium: ”Vækst-
og velfærdsministeriet” (samle AMP, dele af 
uddannelses-, social- og erhvervspolitik)

Sæt styring og organisering fri decentralt
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Hvad kan vi så bruge 
Arbejdsmarkedskommissionen til?

Kan vi sætte vores lid til eksperternes evne til at analysere, 
sige fra og insistere på faglig integritet?

Kan der forventes andet end opstramnings- og spareforslag?

Kan vi være sikker på en kritisk offentlighed?

Kan vi forvente alment accepterede normer om inklusion, 
gennemsigtighed og medinddragelse respekteret?

Kan fagbevægelsen præstere et fornuftigt alternativ?

Vil regeringen overhovedet turde bruge 
Kommissionsforslagene?
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