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Gode takter 
og små skridt
Klokken 5 minutter over deadline indgik regeringen, SF og Enhedslisten 
forlig om finansloven. Ligeværds formand Jørn Lehmann giver her en kort 
førstehånds reaktion på aftalen.

- Overordnet vil jeg sige, at det er et skridt i 

den rigtige retning tilbage til at vise respekt 

for de mennesker, der har svært ved at føl-

ge med i det her konkurrencesamfund. Men 

der er også nogle mangler og på nogle om-

råder er det meget små skridt, vurderer Jørn 

Lehmann.

- Det er et godt skridt, at man indfører 

kontantydelsen, så folk ikke risikerer at stå 

helt uden forsørgelse, men jeg mangler en 

løsning af problemet med genoptjenings-

perioden til dagpenge. Det er noget der 

rammer vores målgruppe hårdt. De har svært 

ved at gentjene retten til dagpenge.

Den gensidige forsørgerpligt for samle-

vende par afskaffes fuldt ud fra 2016. Til 

dette siger Jørn Lehmann:

- Den gensidige forsørgerpligt har haft 

store konsekvenser for rigtig mange men-

nesker. Så det er et godt skridt at den bli-

ver afskaffet, men jeg kunne godt tænke 

mig det gik hurtigere. Den blev indført me-

get hurtigt, og de burde rulle den lige så 

hurtigt tilbage igen.

Andre dele af finansloven omhandler 

forbedringer for kontanthjælps- og uddan-

nelseshjælpsmodtagere: Afskaffelse af lave 

forsørgersatser, højere boligsikring til unge 

forsørgerpar, udvidet adgang til særlig støt-

te og ingen modregning af lejeindtægter.

- Det hilser jeg meget velkomment. For 

vores målgruppe er det vigtigt med en bo-

lig der fungerer som fundament for tilvæ-

relsen, en tilknytning til arbejdsmarkedet – 

uddannelse, praktik eller jobforløb – og fri-

tidsaktiviteter. De lave satser har betydet, at 

de unge nærmest ikke har kunnet betale 

den bolig de i øvrigt fik anvist, forklarer Jørn 

Lehmann. 

En af de store forandringer i det danske 

samfund i disse år er inklusion i folkeskolen. 

Forligspartierne har afsat 75 mio. til frigø-

relse af f.eks. lærere fra specialskoler til råd-

givning og sparring.

- 75 mio. er kun et meget lille skridt. 

Vi har 98 kommuner. I min kommu-

ne har vi 10-11 folkeskoler og vil 

vel dårligt kunne ansætte me-

re end en 1 – 1½. Det er ik-

ke meget, og jeg sav-

ner mere forståelse 

udpLuk 
fra finanSLovEn 2015:
•	 Gensidig forsørgerpligt afskaffes 

fra 2016
•	 Afskaffelse af lave forsørgersatser
•	 Højere boligsikring til unge forsør-

gerpar
•	 Udvidet adgang til særlig støtte
•	 Ingen modregning af lejeindtægter
•	 75 mio. af sat til inklusion
•	 1 mia. til dagsinstitutioner – an-

sættelse af 600 pædagoger
•	 6,5 mia. til sundhedsområdet
•	 180 mio. til tandpleje for personer 

på kontanthjælp
•	 Kontantydelse – 60-80 % af dag-

pengesats i op til tre år

for support til lærerne og til de elever der 

skal lægge ryg og skolegang til inklusionen. 

Beløbet burde måske snarere være 10 gan-

ge så stort, siger Jørn Lehmann.

- Det er selvfølgeligt positivt, at der over-

hovedet bliver afsat penge, men man kan 

godt frygte, at det lille og utilstrækkelige 

beløb bliver en sovepude.

Afslutningsvis peger Jørn Lehmann over-

rodnet på ros for finanslovens retning, men 

også på nogle mangler.

- Forligspartierne skal have et cadeau 

for at have vist respekt for den gruppe af 

mennesker, der har svært ved at følge med. 

Jeg savner en løsning af genoptjeningspe-

rioden og jeg kunne også godt have tænkt 

mig et fokus på og støtte til socialøkonomi-

ske virksomheder, som kan være en stor 

hjælp for vores målgruppe. Jeg havde også 

gerne set en tilskudsordning til ansættelser 

fra vores målgruppe, som jeg tror mange 

håndværkere vil kunne bruge. 


