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Skatte- og Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission nedsat af 
Naalakkersuisut i efteråret 2009. Kommissionens opgave er at komme med et 
oplæg til debat og forslag til reformer af skatte- og velfærdssystemerne for at 
sikre den fremtidige velfærd og velstand. 

Kommissionen er blevet bedt om at vurdere hele velfærdsområdet samt 
skatte- og afgiftssystemet. Udgangspunktet er at styrke mulighederne for selv-
forsørgelse, herunder øget produktion og beskæftigelse baseret på et dyna-
misk erhvervsliv. Særligt betones behovet for at forbedre levevilkårene for de 
dårligst stillede og sikre mulighederne for en udjævning af indkomstforskelle i 
samfundet. Indretningen af hele velfærdssystemet skal således også vurderes 
med henblik på en bedre målretning af de ydelser og tilbud, velfærdssamfun-
det stiller til rådighed for befolkningen samt mere enkle og nemmere admini-
strerbare regler. 

I denne publikation præsenterer i kort form Skatte- og Velfærdskommissionen 
forslag og anbefalinger til reformer. Dette er et oplæg til en debat om de 
politiske beslutninger, befolkningen og politikerne siden skal tage. Det er en 
sammenfatning af den samlede betænkning afleveret til Naalakkersuisut marts 
2011.

Betænkningen, baggrundsrapporter og andet materiale fra kommissionen kan 
findes på www.nanoq.gl/skv
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Levevilkår og velstand er gennem de senere år forbedret. De materielle vilkår er blevet bedre for 
mange, levetiden er stigende, boligstandarden er forbedret, og der er forbedringer på uddannel-
sesområdet. 

Der er god grund til at hæfte sig ved disse positive træk, men samtidig er der også en række pro-
blemer. Nogle er synlige her og nu, og andre vil blive alvorlige i løbet af de nærmeste år.

Forskellene i levestandard er store, og mange lever under fattigdom. Økonomiske og sociale 
problemer giver mange familier vanskelige forhold, og en del børn og unge har en problemfyldt 
opvækst. Mange har en problematisk skolegang, og får ikke forudsætninger for og motivation til 
at tage en uddannelse. 

Levetiden er stigende, og dette er et klart tegn på velfærdsforbedringer. Samtidig bliver der flere 
ældre at forsørge, og der kommer et større træk på ældrepleje og sundhedsvæsenet. 

Mange af problemerne er velkendte og har været diskuteret i mange år. Det afgørende nye er en 
erkendelse af, at situationen ikke er holdbar – status quo er ikke en mulighed. Velfærdssamfundet 
hænger ikke sammen, og de økonomiske problemer vil blive stadig større. 

Valget står ikke mellem at fastholde den nuværende situation og uklare ønsker om noget andet. 
Den nuværende situation er ikke holdbar hverken menneskeligt, socialt eller økonomisk. Derfor er 
det nødvendigt med handling.

Status quo er ikke en mulighed

Foto: Nukaraq Eugenius
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Flere skal have bedre muligheder – mindre ulighed og større 
sammenhængskraft

Selvom mange har gode levevilkår, er der store forskelle, og uligheden er stor. 

Alle er ikke ens, og alle vil ikke det samme. Men alle skal i videst muligt omfang have de samme 
muligheder og have mulighed for at træffe et reelt valg. Det er ikke tilfældet i dag. Mange børn 
har en problematisk opvækst. Mange børn og unge får ikke gennem skolegang udviklet færdighe-
der og læring, så de kan træffe et reelt uddannelsesvalg.

Omkring 1/3 af alle familier har svage økonomiske, sociale og/eller uddannelsesmæssige ressour-
cer til at støtte børnene. 2/3 af unge angiver, at de har alkoholproblemer i nærmeste familie. Op 
mod 1/3 af pigerne og lidt mindre for drengene har været udsat for seksuelle overgreb.

Mange børn får ikke en afgangsprøve fra folkeskolen, der giver dem motivation og forudsætninger 
for at gå videre i uddannelsessystemet. Mange begynder på en uddannelse, men ofte sent, og 
frafaldet fra de fleste uddannelser er meget stort. Mange forlader folkeskolen uden tilstrækkelige 
forudsætninger for at kunne få en uddannelse. Omkring 50 % af en årgang får ikke anden uddan-
nelse, end den de har fået i folkeskolen. Omkring 40 % af de beskæftigede havde en årsindkomst 
mindre end SIKs mindsteløn. Baseret på EU’s definition må 15 % af alle husstande betegnes som 
fattige.

Der er mange tal i debatten. Tallene giver et perspektiv på situationen, men vigtigere end tallene 
er menneskene bag. En kendt filosof formulerede det på den måde, at et samfund skal vurderes 
på vilkårene for de dårligt stillede.  Situationen er i dag den, at mange får en god opvækst og 
skolegang, og er derfor i stand til at tage et valg om uddannelse, beskæftigelse og familie. Men 
mange er ikke i den situation, og de får ikke den støtte, der giver dem mulighed for at udvikle og 
forfølge egne evner og interesser. De menneskelige ressourcer skal forvaltes bedre, og der skal 
gøres mere for at undgå et opdelt samfund.

Foto: Nukaraq Eugenius



5

V
O

R
E

S V
E

LFÆ
R

D
 O

G
 V

E
LSTA

N
D

 - K
R

Æ
V

E
R

 H
A

N
D

LIN
G

 N
U

Den dobbelte udfordring

Velfærdssamfundet er presset i defensiven. Det ses mest tydeligt og konkret ved, at de offentlige finanser 
er pressede. Allerede i dag har Selvstyret og kommuner svært ved at få budgetterne til at hænge samen. 
Den offentlige sektor er hårdt presset økonomisk, og presset bliver større. 

Der bliver flere ældre, og de skal forsørges og have adgang til ældrepleje og sundhedsvæsenet. I 2030 vil 
der være dobbelt så mange pensionister som i dag. Det er positivt, at folk lever længere, og at der bliver 
flere ældre.  Det er en væsentlig opgave for velfærdssamfundet også at skabe trygge rammer for de æl-
dre medborgere – men den tryghed forudsætter, at finansieringen er på plads.
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Samtidig får mange unge ikke en uddannelse, og 
de har derfor svært ved at klare sig på arbejdsmar-
kedet.  Andre unge klarer sig godt, men for mange 
af disse vælger at bosætte sig i udlandet. Store so-
ciale problemer er i sig selv et væsentligt problem, 
men de presser også de offentlige finanser. Samti-
dig stiger kravene til, hvad det offentlige sundheds-
væsen skal stille til rådighed for borgerne.

Bloktilskuddet fra Danmark er helt afgørende for 
finansieringen af velfærdssamfundet. Omkring 1/3 
af de samlede offentlige udgifter dækkes af bloktil-
skuddet. Det ville være helt umuligt at finansiere et 
veludbygget velfærdssamfund uden bloktilskuddet. 
Med selvstyreaftalen er bloktilskuddets niveau låst 
fast, og derfor kan det ikke bidrage til at løse finan-
sieringsunderskudet. Derfor skal nye krav og behov 
finansieres på anden måde.

Kort sagt: Velfærdssamfundets finansiering hænger 
ikke sammen. Udgifterne vil simpelthen løbe fra 
indtægterne. Dette er i sig selv et problem, men 
afspejler en række underliggende sociale og øko-
nomiske ubalancer.

Den forventede udvikling i forskellen mellem ind-
tægter og udgifter for den offentlige sektor er vist 
i figuren på næste side. Dette er ikke et forsøg på 
at spå præcist om fremtiden, men det viser kon-
sekvenserne af det stigende antal ældre. De, der 
skal på pension som 65-årige i 2030, er i midten af 
40’erne i dag – så den del kan forudsiges rimeligt 
præcist en del år frem!

Figuren taler et klart og alvorligt budskab. Vel-
færdssamfundet hænger ikke økonomisk sammen. 
Udgifterne vil løbe fra indtægterne, og forskellen 
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vil over årene vokse til et meget højt niveau. I 2025 
vil der mangle omkring 600 mio. kr., og i 2030 vil 
det være tæt på 1 mia. kr.

Selvom disse tal er voldsomme, så undervurderer 
de problemet. De tager alene udgangspunkt i 
kravet til at finansiere de standarder og løsninger, 
velfærdssamfundet tilbyder i dag. Der er ikke plads 
til en eneste forbedring. Derfor er dette ikke et rea-
listisk forløb – allerede i dag er der mange ønsker 
og krav til forbedringer. Skal de imødekommes 
bliver finansieringsunderskudet endnu større.

En løsning af finansieringsproblemet er en nødven-
dighed. Men at løse finansieringsproblemet gør det 
samtidigt sværere at løse de store sociale og ud-

dannelsesmæssige problemer. Der er ikke finansielt 
råderum til at tilføre disse områder væsentligt flere 
midler, men problemerne skal løses. Der er en dob-
belt udfordring.

Handlemulighederne skal findes ved enten at 
bruge de eksisterende ressourcer mere effektivt 
og hensigtsmæssigt eller ressourcer skal frigøres 
ved omprioriteringer. Dette drejer sig ikke kun om 
penge. Det er også et spørgsmål om at sikre, at 
man har en veluddannet arbejdsstyrke til at løse 
opgaverne. 

Finansieringskrav (underskud) mill.kr.
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Store reformkrav

At højne befolkningens levestandard og leve-
vilkår.

Selvstyret er en stor mulighed, men også en for-
pligtigelse til at tage ansvar. Det er nu, grundlaget 
for fremtidens velfærd og velstand skabes.

Politikerne har et ansvar for at tage fat om disse 
problemer. Det er imidlertid umuligt for politikerne 
at løse disse problemer alene. Politikerne kan 
anvise veje og lægge rammerne, men til syvende 
og sidst afhænger det af den enkeltes, familiernes 
og virksomhedernes indsats. Velfærdssamfundet 
kan løse mange problemer, men ikke alle, og det er 
ikke stærkere end summen af de enkeltes indsats 
og opbakning.  Mange har store forventninger til, 
hvad velfærdssamfundet kan gøre for dem. Det 
er berettiget, men det er også nødvendigt selv 
at gøre en stor indsats. Alle kan ikke bare få uden 
også at bidrage til fællesskabet. 

Det er en stor politisk udfordring at tage en debat 
om de nødvendige omlægninger for at sikre vel-
færd og velstand. Det er vigtigt med en bred de-
bat, så alle kan forholde sig til samfundets situation 
og udfordringer. Det er umuligt at forme en bedre 
fremtid uden på kort sigt at være villig til at yde og 
give et bidrag. Forslagene og tiltagene har omkost-
ninger på kort sigt – men alternativerne har endnu 
større omkostninger! Målet er at skabe grundlag for 
velstand og velfærd i fremtiden. Udgangspunktet 
er, at status quo ikke er en mulighed!

Ambitionerne til det grønlandske samfund er og 
bør være høje. Skatte- og Velfærdskommissionen er 
blevet bedt om at komme med forslag, der tager 
udgangspunkt i et politisk ønske om en fortsat ud-
vikling af velfærdssamfundet med hovedvægt på: 

At udjævne forskelle i indkomst og levevilkår, 
og give lige vilkår for deltagelse i samfundslivet.

At sikre et velfungerende socialt sikkerhedsnet 
for samfundets svage og udsatte grupper.

Det er ikke en umulig opgave at nå disse mål, men 
der er ingen nemme løsninger eller nogen mirakel-
vej. Det kræver ofre og prioriteringer nu, som først 
over en årrække vil give resultater. Der må tænkes 
langsigtet. Hvis man hele tiden er optaget af at 
lappe huller og løse dagens problemer, får man 
ikke lagt kursen om. 

Det er også nødvendigt at være realistisk.  En lille 
befolkning med en stor geografi må koncentrere 
sin indsats, hvis man skal nå samme niveau for 
levestandard som f.eks. de nordiske lande. En 
spredt befolkning og et lille sprogområde sæt-
ter begrænsninger. Man skal ikke kopiere andre 
lande på alle punkter, og det er vigtigt at værne 
om historien og kulturen. Men det er samtidig 
en kendsgerning, at man ikke kan alt selv, og der 
er en stor afhængighed af omverdenen. Der er 
mange muligheder for selv at påvirke udviklingen 
og udnytte den fordel, der ligger i at kunne trække 
på andre landes viden og erfaringer. Men det er 
nødvendigt at fokusere på nogle basale kerneom-
råder. Hvis man spreder sig over for meget, går det 
ud over kvaliteten.

At give alle mulighed for at udnytte evner og 
motivation til uddannelse og gennem beskæf-
tigelse at blive selvforsørgende og bidrage til 
samfundet.
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Ingen nemme løsninger

Grønlands særlige udgangspunkt med en stor 
geografi med en lille og spredt befolkning gør det 
til en særlig udfordring at skabe grundlag for bedre 
levevilkår. Bare det at følge med udviklingen i de 
nordiske lande stiller store krav, og endnu mere 
krævende bliver det at mindske denne forskel. 

Der er ingen nemme løsninger, som med et snup-
tag kan forbedre befolkningens levevilkår. Det er 
kun muligt gennem en bevidst politik og en klar 
prioritering, som så over en årrække vil vise resul-
tater.

Fremtiden åbner også muligheder. Det gælder især 
de store erhvervsprojekter knyttet til naturressour-
cerne. Der ligger et stort potentiale i udnyttelsen 
af naturressourcer (olie og mineraler), men selv i de 
gunstigste tilfælde kommer gevinsterne ikke af sig 
selv, og de løser ikke automatisk samfundets udfor-
dringer og problemer.

De store erhvervsprojekter er stadig meget usikre, 
og de vil kun omsætte sig i væsentlige forbedrin-
ger, såfremt den lokale arbejdskraft har de nødven-
dige kvalifikationer. Arbejdskraften skal også være 
tilgængelig, dér hvor projekterne er. Det stiller 
store krav til befolkningens mobilitet. En løsning 
af de uddannelsesmæssige og mobilitetsmæssige 
udfordringer er en forudsætning for at skabe bedre 
levevilkår. 

Der er langt fra de første prøveboringer eller geolo-
giske undersøgelser til en kommerciel produktion. 
Selv når produktionen kommer i gang, vil der gå 
lang tid, inden indtægterne begynder at vise sig i 
de offentlige kasser. Og kan dagens generationer 
tillade sig at leve af disse midler uden samtidig at 
tænke over, hvilket samfund man efterlader til frem-
tidige generationer?

Foto: Inuuteq Kriegel
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Man kan vælge at gå en af to veje – den passive eller den aktive strategi. Den passive strategi er at af-
vente udviklingen og løbende tilpasse velfærdssamfundet for at lukke finansieringsunderskuddet.  Dette vil 
kræve enten besparelser og nedskæringer eller skattestigninger. 

I dag beskattes personlig indkomst med ca. 43 %. For at lukke finansieringsunderskuddet skal skattesatsen 
i 2025 være godt 50 % og i 2030 tæt på 60 %. Dette er oven i købet en forsigtig vurdering. Der er kun i 
beskedent omfang taget hensyn til, at højere skatter går ud over den økonomiske aktivitet og kan gøre det 
svært at tiltrække og holde på arbejdskraften. Vælger man besparelser, skal der i 2025 spares 600 mio. kr. 
Det er ca. 6 % af de samlede udgifter, og i 2030 vil kravet til besparelser være ca. 1 mia. kr.

Den passive strategi lukker finansieringsunderskud-
det og sikrer balance mellem indtægter og udgif-
ter. Men den tager ikke hånd om de underliggende 
problemer. Den vil ikke sikre en indsats over for de 
sociale problemer, det lave uddannelsesniveau osv. 
Den vil føre til lavere vækst og stigende ulighed. 
Om man vælger besparelser eller skattestignin-
ger som løsning, vil ikke gøre den store forskel. 
Store skattestigninger vil mindske incitamentet til 
at arbejde, besparelser vil gå ud over den sociale 
indsats og uddannelsesområdet, og begge dele vil 
mindske beskæftigelse og produktion.

Med en passiv strategi vil levevilkår og levestan-
dard ikke kunne følge med udviklingen i andre 
lande. Man vil havne i en ond cirkel, hvor de sociale 
problemer bliver større, og mange af de ressour-
cestærke unge vælger at uddanne sig og arbejde i 
udlandet. Velfærdssamfundet vil med tiden kunne 
tilbyde mindre og mindre, og den samlede pakke 
bliver mindre attraktiv. Det kan gøre det sværere at 
tiltrække arbejdskraft og øger risikoen for, at endnu 
flere unge flytter fra landet. 

Den passive strategi

Krav til indkomstskatte-
sats for at dække finan-
sieringsunderskuddet

Passiv strategi - Store skattestigninger
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Tidlig indsats for at sikre børn en god op-
vækst, unge en god og arbejdsmarkedsrelevant 
uddannelse og så mange som muligt et godt 
grundlag for selvforsørgelse.

Den aktive strategi satser på at mindske de sociale, 
uddannelses- og fordelingsmæssige problemer. 
Det vil give flere mulighed for at blive selvforsør-
gende. Det er den mest robuste måde til at sikre 
en mere lige indkomstfordeling. Det er også den 
mest robuste måde til at sikre velfærdssamfundets 
finansiering. Det er ikke en strategi uden omkost-
ninger, problemer eller risici, men den tager fat ved 
problemernes rod for at skabe grundlag for bedre 
levevilkår og levestandard i fremtiden.

Omdrejningspunktet for den aktive strategi er at 
øge beskæftigelsen i den private sektor. Flere skal 
være i beskæftigelse. Flere skal have en uddannel-
se og kvalifikationer, der giver adgang til jobs med 
en god løn. På den måde vil flere blive selvforsør-
gende, og fattigdomsproblemerne vil blive mindre. 
Flere i beskæftigelse i den private sektor fører til  
flere skatteindtægter og lavere sociale udgifter. På 
den måde medvirker det til at lukke finansierings-
underskuddet.

Øget beskæftigelse kommer ikke af sig selv. For at 
dette kan ske, skal de sociale problemer mindskes. 
Flere skal have en uddannelse. Flere skal være vil-
lige til at flytte efter arbejde. Kravene er store, og 
der vil være behov for en stor indsats over en lang 
årrække.

Skatte- og Velfærdskommissionen fremlægger et 
forslag til en samlet reformpakke for en aktiv stra-
tegi, der bygger på  tre grundlæggende principper:

Social balance og beskæftigelse gennem et 
socialt sikkerhedsnet, som giver den enkelte 
sikkerhed, men som også giver både incita-
menter og støtte til at være i beskæftigelse.

Robust finansiering af velfærdssamfundet 
gennem et skattesystem, der understøtter 
beskæftigelse. Samtidig skal systemet være 
gennemskueligt og sikre en ens beskatning af 
sammenlignelige former for indkomst. Både 
synlige og usynlige tilskud skal reduceres.

Den aktive strategi

Forslagene lægger samtidig vægt på både gen-
nemskuelighed og enkelthed. Begge dele er med 
til at skabe et mere overskueligt og sikkert system 
for borgerne og virksomhederne. Samtidig gør det 
de administrative krav og byrder mindre. 

For en lille befolkning er det ekstra vigtigt ikke 
at opbygge en stor og tung administration med 
mange krav, regler og papirgange. Det er også 
meget vigtigt at samle indsatsen omkring nogle få 
indsatsområder. Spredes indsatsen tyndt ud, bliver 
kvaliteten typisk også lav.

Det følgende giver en kort gennemgang af Skatte- 
og Velfærdskommissionens forslag. Her omtales 
kun de vigtigste forslag, og i hvilken retning de går. 
I betænkningen, som findes på www.nanoq.gl/svk, 
kan man finde de detaljerede forslag.

Tidlig indsats

Robust finansieringSocial balance
og beskæftigelse

Den aktive strategi

gRobust finansiering

Tidlig indsats

Robust finansieringSocial balance
og beskæftigelse
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Levestandard, social balance og selvforsørgelse
Et robust grundlag for en høj og ligeligt fordelt velstand sikres ved, at flest muligt er selvforsørgende med 
jobs, der giver mulighed for at oppebære en rimelig indkomst. 

Grundlaget herfor lægges i den tidlige opvækst og videreudvikles gennem skolegang og uddannelse. 
Ikke alle børn får en god opvækst, og mange har problemer i skolen. Mange kommer enten ikke i gang 
med en uddannelse eller falder fra. Disse problemer er velkendte, og de har ikke en enkel eller nem for-
klaring. Derfor har de heller ikke en simpel og hurtig løsning. En lang række tiltag er nødvendige samti-
digt, og de fleste af disse vil først vise resultater efter en årrække. 

Den negative sociale arv skal brydes. Forslagspakken indeholder en række forslag for at sætte ind i for-
hold til helt afgørende led i denne spiral, nemlig opvækstvilkår for de små børn, folkeskolen og overgang 
til uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Problematisk
opvækst

Næste generation

Problemer i skolen

Manglende
uddannelse

Problematisk
opvækst

Marginal tilknytning
til arbejdsmarkedet

Ustabilt familieliv

Alkoholmisbrug
Kriminalitet

Dårlig økonomi

Negativ social arv skal brydes

Foto: Inuuteq Kriegel
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kommende forældre, de små børn og børnefa-
milier for at sikre en god opvækst;

skolegang for at sikre tilegnelse af grundlæg-
gende færdigheder og viden;

kompetencegivende uddannelser for at sikre 
et godt grundlag for at få fodfæste på arbejds-
markedet og blive selvforsørgende.

For børn og unge er der behov for en indsats over 
en bred kam, men særlig vægt må lægges på en 
tidlig indsats. Sociale problemer har en tendens til 
at blive selvforstærkende og at gå i arv. Problemer 
skabt som barn eller ung gennem opvækst og sko-
legang er sværere eller umulige at reparere senere i 
livet. For at vende udviklingen skal der sættes mas-
sivt ind. Der er mere perspektiv i at forebygge end i 
at reparere problemer. Derfor er den tidlige indsats 
vigtig. Kommissionen fremsætter en række forslag 
for at forstærke den tidlige indsats i forhold til 

Der er i de senere år iværksat en række tiltag 
omkring tidlig indsats, heriblandt ”Tidlig indsats 
for gravide familier”. Disse initiativer er vigtige og 
går i den rigtige retning. Forslagene på børne- og 
ungeområdet bygger videre på disse initiativer.

De sociale problemer omkring børns opvækst er 

komplicerede og kræver derfor en bredt sammen-
sat indsats. Der er sjældent en enkel forklaring på 
problemerne, og familiens samlede situation er ofte 
af betydning. Forslagene har derfor et helhedssigte 
på familiernes situation for at sikre et bedre fun-
dament under børnenes opvækst. Ansvaret for en 
indsats må ikke falde mellem flere stole, hvor alle 
kan se et problem og et behov, men ingen tager 
initiativ. Det gælder både i forhold til at forebygge 
og opspore problemerne i tide og i forhold til at 
få sat en indsats i gang. En klar ansvarsfordeling er 
også nødvendig for at kunne trække på de relevan-
te kompetencer og personale. Dette forudsætter et 
tæt og forpligtende samarbejde mellem sundheds-
væsenet, socialvæsenet og daginstitutioner.

Det er også vigtigt for den enkelte familie med 
behov for hjælp, at man kun skal henvende sig et 
sted. Borgeren må ikke føle sig som en kastebold 
mellem forskellige enheder i det offentlige system. 
Man skal kunne henvende sig ét sted, og her skal 
man være i stand til at trække på viften af nødven-
dige kompetencer og indsatser.

Dette stiller krav både til organiseringen af ind-
satsen og til en klar ansvarsfordeling mellem de 
forskellige aktører på området. Dette sker mest 

Børn og unge
Foto: Nukaraq Eugenius
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Den tidlige indsats forankres i familiecentrene, 
således at alle de nødvendige faggrupper har 
en ramme for samarbejdet. I familiecentret sid-
der socialrådgivere og familievejledere og evt. 
andre relevante faggrupper. 

Der laves samarbejdsaftaler med jordemødre, 
sundhedsplejersker, Pædagogisk Psykologisk 
Rådgiving (PPR), Piareersarfik og arbejdsmar-
kedsforvaltningerne om faste konsultationer, 
kurser, ydelser mm. i familiecentret.

Centrene skal organiseres på kommunebasis 
og have klare mål. Ledelsen skal have et klart 
ansvar og stå til ansvar over for socialudvalget. 
Centrene har ansvaret for indsatsen i hele kom-
munen, herunder også bygderne.

Faglig styrkelse af uddannelserne på området 
og mere fleksible muligheder for efter- og 
videreuddannelse. Der skal oprettes faglige 
netværk og rejsehold.

Flere jordemødre, sundhedsplejersker, psykolo-
ger og familievejledere. Udviklings- og uddan-
nelsesforløb for familievejledere og plejefa-
milier. Kvalifikationstillæg til personale, der i 
særlig grad kan løse problemer og bidrage til 
et bedre børneliv. 

naturligt ved en styrkelse og udbygning af familie-
centrene.

Behovet for en indsats på området er så stort, at 
der må bruges flere ressourcer. Men flere økono-
miske ressourcer til området gør ikke en afgørende 
forskel, hvis ikke de knyttes sammen med krav til et 

uddannelses- og kvalifikationsmæssigt løft. Derfor 
hænger forslagene om flere ressourcer til området 
sammen med uddannelse og udvikling på området.

Folkeskolen

Der er gennem tiden sat mange initiativer i gang, 
og ofte er det uklart, hvad man har fået ud af dem, 
eller hvad man har lært af dem. Nye initiativer skal 
fra starten have klare mål, og man skal have en klar 
plan for at vurdere om indsatsen virker efter hen-
sigten. Kun på den måde kan man lære af erfarin-
gerne og gøre det bedst muligt.

Daginstitutioner

Uddannelsesystemet

Uddannelsesystemet

Daginstitutioner Folkeskole Arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet

Folkeskole

Folkeskolen er byggestenen for al uddannelse. Her 
videreudvikles børns og unges viden, færdighed 
og motivation. Her skabes grundlaget for senere 
uddannelse og tilegnelse af kvalifikationer for 
arbejdsmarkedet. Det er svært kort at sammenfatte 
status på folkeskoleområdet. På den ene side ydes 
der en stor indsats, og mange børn og unge har en 
god skolegang og får et godt afsæt for gå videre i 

livet. På den anden side er der også mange unge, 
der har en problematisk skolegang. De forlader 
skolen med begrænsede færdigheder og forudsæt-
ninger for at gå videre i uddannelsessystemet eller 
for at klare sig på arbejdsmarkedet. Mange børn 
har evnerne, men de har ikke fået dem udviklet, og 
de har derfor ikke et reelt uddannelsesvalg senere i 
livet. For mange er uddannelse efter folkeskolen en 
lukket dør.

Uddannelsesmuligheder for alle - ingen børn eller unge må tabes eller glemmes
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videre forløb i uddannelsessystemet.

Følg eleven. Et gennemgående problem er, at 
mange børn og unge ikke i tide får den nødven-
dige støtte og indsats. De lades ofte i stikken, hvis 
det går galt. Overgangen mellem de forskellige trin 
i uddannelsessystemet er et særligt stort problem. 
Det ulykkelige er, at denne viden findes. Der er 
bare ikke nogen, der tager initiativ eller ansvar. 
Derfor skal alle elever følges. Det skal være klart, 
hvem der har ansvaret i de forskellige aldersgrup-
per. Ingen børn eller unge må tabes eller glemmes 
i uddannelsessystemet. 

Der foreslås opbygning af en ”elev/personmappe” 
for alle børn og unge. Med den skal man løbende 
have overblik over hver eneste elev. På det grund-
lag kan man afklare, om der skal gøres en særlig 
indsats. Det skal samtidig være klart, hvem der har 
et ansvar, hvis et barn har svært ved at klare sig i 
skolen, eller hvis en ung ikke kommer i gang med 
en uddannelse eller falder fra en uddannelse.

Der er mange spørgsmål i relation til folkesko-
len. Hvorfor forlader så mange folkeskolen uden 
afgangsprøve eller med dårlige resultater? Hvorfor 
har så mange svært ved at klare sig i uddannelses-
systemet efter folkeskolen? Hvorfor bruges relativt 
mange af lærernes timer på andre aktiviteter end 
kateder(konfrontations) timer? Hvorfor er der ikke 
en tættere ”mandsopdækning” for elever, der skif-
ter fra bygde- til byskoler? Hvorfor er der ikke en 
mere systematisk brug af IT i undervisningen, især 
i et land med en vanskelig geografi og en ujævn 
fordeling af uddannede lærere? Spørgsmålene er 
mange, og det er politisk fristende at lave detailre-
gulering for at løse disse problemer, men det er en 
faldgrube.

De pædagogiske beslutninger er skoleledelsens 
og lærernes kompetence. Men med dette følger 
også et stort ansvar. Politikerne skal fastlægge de 
overordnede mål og krav til folkeskolen, og det 
er skoleledelsens og lærernes ansvar at løse disse 
opgaver bedst muligt. Politikerne skal så følge 
op på dette og stille krav til ledelsen. Skatte- og 

Folkeskolens muligheder afhænger også af det 
afsæt, som børn kommer med, og derfor vil indsat-
sen på børneområdet på sigt også give folkeskolen 
et bedre udgangspunkt. Børn fra bygder klarer sig 
som hovedregel dårligere end børn fra byerne, og 
grønlandsk-sprogede klarer sig dårligere end dob-
beltsprogede. Den store gruppe af børn med en 
familie med svage økonomiske, uddannelsesmæs-
sige eller sociale ressourcer har også vanskelighe-
der. Skolen skal sørge for alle børn og medvirke 
til at nedbryde negativ social arv. Dette stiller krav 
om fokus på problemet, men også om faglige og 
organisatoriske rammer for at løfte opgaven.

Alle problemer løses ikke automatisk ved at bevilge 
flere penge. På uddannelsesområdet bruges der 
allerede i dag mange ressourcer. Antallet af ud-
dannede lærere i forhold til antal elever er f.eks. på 
niveau med Danmark. Den stramme økonomiske 
situation og finansieringsklemmen gør det ikke 
muligt at tilføre flere midler. Udgangspunktet er en 
diskussion af mulighederne for at få mere ud af de 
givne ressourcer på folkeskoleområdet. 

Det er ikke konstruktivt at basere en diskussion om 
folkeskolen på et ideal hentet fra Danmark eller 
et lignende land. Det er ikke realistisk, at man kan 
have den samme dækning af uddannede lærer-
kræfter over hele landet. Det er ikke realistisk, at 
man kan skabe de samme læringsmiljøer i tyndt be-
folkede områder som i mere tæt befolkede områ-
der. Det er ikke realistisk, at alle undervisningssyste-
mer og -materialer kan udvikles for det grønlandske 
samfund og gennemtestes, før de kan tages i brug. 
Et uopnåeligt ideal må ikke stå i vejen for den bed-
ste løsning i situationen. Det hjælper ikke børnene i 
folkeskolen, at idealerne er høje, når der er mang-
ler i undervisningen, når de teknologiske mulighe-
der ikke bliver udnyttet nok, og når mange forlader 
skolen med utilstrækkelige færdigheder. 

For folkeskolen og det øvrige uddannelsessystem 
er der mulighed for at opnå bedre resultater med 
de ressourcer, man har i dag. Derfor foreslås en 
række organisatoriske ændringer for at udnytte 
ressourcerne bedre og for at sætte eleven og den 
studerende i centrum for at sikre bedre resulta-
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Skoleledelsen har det pædagogiske ansvar og 
refererer til kommunalbestyrelsen.  Skolelede-
ren skal sammen med lærerne planlægge og 
tilrettelægge undervisningen sådan, at den 
rummer udfordringer for alle elever og udnytter 
de tilgængelige ressourcer bedst muligt.

Alle bygdeskoler knyttes til en byskole, og 
ledelsen for byskolen får det pædagogiske og 
organisatoriske ansvar for bygdeskolen.

Velfærdskommissionens forslag har derfor primært 
et organisatorisk sigte for dels at fastlægge kravene 
til folkeskolen og dels at sikre en klar ansvarsforde-
ling. Den pædagogiske frihed må modsvares af et 
større ansvar i forhold til resultater. Kommissionen 
advarer således mod en detailstyring, men lægger 
til gengæld op til et større og mere klart defineret 
ansvar og krav til folkeskolen. Naalakkersuisut har 
ansvaret over for kommunerne, kommunerne har 
ansvaret over for folkeskolen, og folkeskolen har 
ansvaret overfor alle elever!

Sigtet er fremadrettet. Flere børn skal forlade 
folkeskolen med bedre forudsætninger, kvalifika-
tioner og motivation for efterfølgende uddannelse. 
Hovedforslagene på området er:

Skolen skal årligt fremlægge en ”Elevrede-
gørelse”, hvor der redegøres for initiativer og 
forbedringer taget på den enkelte skole. Her 
vurderes elevernes faglige udvikling og for de 
store elever forudsætningerne for at gå videre 
i uddannelsessystemet. Det er kommunalbe-
styrelsens ansvar at følge udviklingen på den 
enkelte skole og stille krav til ledelsen.

Skolen har et ansvar for at vejlede afgangsele-
ver om uddannelses- og beskæftigelsesmu-
ligheder. Elevredegørelsen skal indeholde 
oplysninger om elevernes aktiviteter (arbejde, 
uddannelse) i tre år efter afgangseksamen. 
Denne rapportering skal indgå i vurderingen af 
skolens aktiviteter og undervisningens tilrette-
læggelse.

Nøgleordene er således ansvar og forbedring. 
Ansvarsfordelingen skal være klar. Skoleledelsen 
og lærerne har den pædagogiske kompetence og 
frihed, men også ansvaret over for landets vigtigste 
ressource – børn og unge. Kommunalbestyrelsen 
skal derfor kunne holde skoleledelsen op mod 
dette ansvar. Fokus i hele denne diskussion bør 
være fremadrettet – hvordan kan det gøres bedre, 
og hvilke forbedringer kan der skabes?

Foto: Inuuteq Kriegel
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Ungdomsuddannelser og videre uddannelse

For få får en kompetencegivende uddannelse.

Stort frafald og forsinkelse i uddannelsessyste-
met.

Stor spredning mellem byer og bygder.

En mere fleksibel opbygning af uddannelserne, 
især erhvervsuddannelserne.

Sikring af flere praktikpladser.

Udvidet brug af fjernundervisning.

Et forøget antal kollegieværelser.

De store udfordringer på uddannelsesområdet er:

Også her er der brug for en tidlig indsats, som 
grundlægges ved forbedringer i folkeskolen. Men 
der skal gøres en indsats for ikke at tabe store 
grupper i overgangen mellem folkeskole og næste 
uddannelsestrin. Det stiller krav om en særlig ind-
sats. 

I dag havner for mange unge i et tomrum mellem 
folkeskole og det øvrige uddannelsessystem. Har 
man ikke tilstrækkelige forudsætninger fra folkesko-
len for at komme i gang med en uddannelse, er der 
ikke mange muligheder, før man bliver 18 år. På det 
tidspunkt kan man komme i gang med at forbedre 
sine kvalifikationer via kurser på Piareersarfiit – hvis 
man ikke har mistet motivationen inden da! Mange 
unge har stor glæde af aktiviteterne på Piareersar-
fiit, og det er positivt. Men det oprindelige formål 
med Piareersarfiit var ikke at udfylde huller efter 
folkeskolen, men at være et tilbud om omskoling 
og opkvalificering af arbejdsstyrken.

Der er behov for en særlig indsats for de unge 
mellem 15 og 18 år, så de ikke falder mellem de 
forskellige stole i uddannelsessystemet. Med tiden 
vil problemet forhåbentlig blive mindre i kraft af en 
styrket indsats i forhold til børn og unge, men det 

er ikke et argument for at lade dagens unge i stik-
ken. Der foreslås en uddannelsespulje med midler 
til udbud af fag og kurser for denne aldersgruppe.

Den enkeltes mulighed for at få en uddannelse bør 
ikke begrænses af blindgyder eller flaskehalse i ud-
dannelsessystemet. Alle med motivation og forud-
sætninger bør også have muligheder for at få en 
uddannelse. Kommissionen har overvejet mulighe-
derne for at introducere en uddannelsesgaranti for 
alle unge.  Dette vil imidlertid ikke være realistisk 
hverken på kort eller langt sigt. På kort sigt er der 
væsentlige barrierer skabt af uddannelsesinstitu-
tionernes kapacitet og manglen på boliger (kol-
legier). På langt sigt vil det være svært med en lille 
befolkning at have et uddannelsessystem, der giver 
frit valg for alle. Men der er mange muligheder for 
at lave forbedringer. Væsentlige barrierer opstår i 
dag på grund af uddannelsernes opbygning og af 
mangel på blandt andet praktikpladser og kollegie-
værelser.  Derfor stilles der forslag til sikring af:

Den samlede forslagspakke indeholder en forøget 
ressourceindsats i forhold til uddannelsesmulighe-
derne for unge.

Foto: Inuuteq Kriegel
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Boliger

Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en 
ordentlig og tidssvarende bolig. Mangel på bo-
liger må ikke være en bremse for uddannelse og 
erhvervsudvikling. Boligsituationen er ikke tilfreds-
stillende. Der er mangel på boliger - især i de store 
byer - og ikke alle boliger har tidssvarende standar-
der.  

Der bruges mange offentlige midler på boliger. 
Omkring 110 mio. kr. bruges årligt og synligt i form 
af boligsikring. Boligsikring giver familier med lav 
indkomst og/eller mange børn mulighed for at bo i 
en rimelig bolig.  

Men der er også ganske betydelige mindre synlige 
tilskud til boliger. De kommer via boliglån til en lav 
rente og en række skattebegunstigelser. Beløbs-
mæssigt udgør denne form for støtte årligt omkring 
300 mio. kr., og dermed ca. 3 gange mere end 
udgiften til boligsikring.  Dette er uigennemskueligt 
for de fleste. Det er også højst uklart, om de 400 
mio. kr. effektivt bidrager til at løse boligproble-
merne. Der er ingen sikkerhed for, at tilskuddene 
går til dem med de største behov. En stor del af 
finansieringssubsidierne og skattefordelene går til 
familier med høje indkomster, som bor til en lav leje 
eller i en privat bolig til en lav omkostning. Oveni 
kommer muligheden for kapitalgevinster. Sådanne 
kapitalgevinster er ofte skabt af samfundsudviklin-
gen, men de er skattefrie. Er det hensigtsmæssigt 
at give tilskud og skattefrie gevinster til boliger, 
samtidig med at man har høje skatter på arbejde?

Man kan ikke lave mirakler. Heller ikke på boligom-
rådet. Man kan ikke stille boliger til rådighed for 
hele befolkningen til en lavere pris end den reelle 
omkostning. Hvorfor giver Selvstyret rentefrie lån, 
når Selvstyret og dermed alle skatteydere under 

ét ikke kan låne rentefrit? At få et lån til en lavere 
rente er det samme som at få et direkte tilskud. Der 
er behov for at gøre politikken mere synlig og at 
afvikle mange af tilskuddene og skattefordelene.

Skatte- og Velfærdskommission stiller en række 
forslag både til ændringer i vilkårene for offentlige 
boliglån og om ejerboligers skattemæssige stilling. 
Disse forslag er væsentlige elementer i at mindske 
skjulte tilskud og at sikre en mere ensartet beskat-
ning af alle former for indkomst. Forslagene med-
virker derfor både til en bedre ressourceanvendelse 
og effektiv boligpolitik, til en mere lige fordelings-
profil og til finansieringen af velfærdssamfundet.

Grænserne for størrelse af offentlige boliglån til 
både ejerboliger og offentlige udlejningsboli-
ger nedsættes, og forrentningen af sådanne lån 
skal ske til markedsvilkår.

Kapitalgevinster på ejerboliger skal beskattes.

Muligheden for at trække renteudgifter fra i 
skat skal udfases.

Forslagene vil betyde højere boligomkostninger for 
både ejere og lejere. For lavindkomstgrupper vil 
boligsikringen afbøde konsekvenserne af de højere 
huslejer. Forslagene vil samlet skabe mere omforde-
ling, da virkningen vil være størst for høj-indkomst-
grupper, samt for dem der har haft fordel af skatte-
begunstigelserne. En udfasning af boligtilskuddene 
vil på sigt ikke alene forbedre de offentlige finanser, 
men også medvirke til at styrke beskæftigelse og 
produktion. Forslagene medvirker til at flytte skat 
fra arbejde til boliger.
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Det sociale sikkerhedsnet
Alle kan blive udsat for hændelser som arbejdsløs-
hed, sygdom, nedsat eller tabt arbejdsevne eller en 
ændret familiesituation (familieforøgelse, skilsmisse, 
dødsfald), og det kan skabe særlige behov eller 
vanskeliggøre selvforsørgelse. 

Det sociale sikkerhedsnet er der for at hjælpe 
ved de forskellige sociale hændelser – nogle er 
midlertidige andre mere varige. Midlertidigt ind-
komstbortfald kan skyldes arbejdsløshed, sygdom 
eller barsel. Mere varige forsørgelsesproblemer er 
knyttet til helt eller delvist nedsat arbejdsevne på 
grund af sygdom, ulykke eller medfødte handicaps. 
Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og pensioner 
er behandlet nedenfor.

Socialpolitikkens opgave er både at sikre et for-
sørgelsesgrundlag, og at medvirke til en løsning 
af de problemer, der bremser for selvforsørgelse 
eller forårsager social udelukkelse. En sådan aktiv 
socialpolitik har mange dimensioner. En væsent-
lig del er knyttet til arbejdsmarkedspolitikken og 
mulighederne for aktivering af ledige. En anden di-
mension er løsning af de problemer, f.eks. misbrug 
eller familieforhold, der påvirker arbejdsevnen. For 
personer med tab af arbejdsevne er udfordringen 
at udnytte den tilbageværende arbejdsevne. 

Systemet med offentlig hjælp er ikke velfungeren-
de. Reglerne er ikke klare for borgerne, og kommu-
nerne administrerer ordningerne forskelligt. Pen-
gene går ikke altid til dem med størst behov, og 
administrationen af ordningen er besværlig og dyr. 
Mange familier med høje årsindkomster modtager 
også offentlig hjælp. Således gik næsten 20 % af 
den samlede udbetalte offentlige hjælp i 2009 til 
familier med en tilstrækkelig indkomst til at kunne 
være selvforsørgende (enlige med indkomst over 
110.000 kr. og par med indkomst over 200.000 kr.). 
Samtidig er der også mange som får en meget lille 
økonomisk gevinst ved at gå fra offentlig hjælp til 
at være i beskæftigelse. Det kan simpelthen ikke 
betale sig at arbejde!

Det er et særligt problem for indretningen af det 
sociale sikkerhedsnet, at mange har stærkt varieren-
de indkomster over året. Samtidig har de også ofte 
et højt niveau af faste udgifter skabt i periode med 

høj indkomst. Når sådanne personer eller familier 
kommer i økonomiske problemer i perioderne 
med lav indkomst skyldes det ofte manglende 
planlægning. Det er ikke formålet med det sociale 
sikkerhedsnet at fylde sådanne huller i indkomst-
strømmen, hvis den samlede indkomst over en vis 
periode sikrer en rimelig levestandard. Der kan 
opstå situationer, hvor der er behov for midlertidig 
støtte, men den bør i så fald gives med tilbagebe-
talingspligt. Det er derfor vigtigt at sikre et effektivt 
og enkelt system for udmålingen af offentlig hjælp.
 
Offentlig hjælp kan på nuværende tidspunkt udmå-
les som tre forskellige former for hjælp; ved akut 
trang, til forsørgelse og faste udgifter samt i særlige 
tilfælde. Der er tilsyneladende ikke nogen klar prak-
sis for, hvilken form for offentlig hjælp der tildeles. 
Der er heller ikke en klar praksis for, hvornår offent-
lig hjælp gives med og uden tilbagebetalingspligt.

Skatte- og Velfærdskommissionen er blevet bedt 
om at vurdere de sociale ydelser med henblik på at 
sikre bedre vilkår for samfundets dårligst stillede. 
Der skal ikke gives støtte til personer eller familier 
uden et reelt behov, og støtten skal gives, så det 
kan betale sig at arbejde. Skatte- og Velfærdskom-
missionen foreslår derfor et mere regelbaseret 
system for offentlig hjælp baseret på faste rådig-
hedsbeløb og indtægtsgrænser for modtagelse 
af offentlig hjælp. Samtidig skal der være mere 
klare regler for hvornår offentlig hjælp skal betales 
tilbage.
 
Overordnet for det sociale sikkerhedsnet er Skatte- 
og Velfærdskommissionens forslag:

Offentlig hjælp gives til personer, der ikke kan 
forsørge sig selv, og som står til rådighed for 
arbejdsmarkedet.

Der kan ydes to former for offentlig hjælp; 
offentlig hjælp som forsørgelsesydelse og of-
fentlig hjælp som enkeltydelse.

Offentlig hjælp som forsørgelsesydelse ud-
måles som støtte til faste udgifter op til et vist 
niveau samt til underhold ud fra fastsatte rådig-
hedsbeløb for voksne og børn i husstanden. 
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For at modtage arbejdsmarkedsydelser eller offent-
lig hjælp skal man være til rådighed for arbejdsmar-
kedet. Det er vigtigt med en aktiv indsats i forhold 
til de ledige, dels for at have fokus på rådigheds-
forpligtigelsen og dels for at hjælpe ledige tilbage 
i beskæftigelse. For nogle ledige er vejen tilbage 
i beskæftigelse forholdsvis nem, men for andre er 
der forskellige barrierer som sygdom og misbrug. 
For nogle er det rimeligt, at rådighedsforpligti-
gelsen er fastsat i forhold til at acceptere mulige 
jobtilbud, mens det for andre kan være behov for 

Der er et ydelsesloft for støtte til boligudgifter i 
lejeboliger. Loftet er afhængigt af antal værel-
ser i forhold til husstandens størrelse.
 
Offentlig hjælp er skattepligtigt indkomst.

Der er et ydelsesloft på den offentlige hjælp på 
80 % af SIKs mindsteløn, og forsørgelsesydel-
sen er tilbagebetalingspligtig både ved forud-
gående og efterfølgende høj indkomst.

Offentlig hjælp som enkeltydelser gives med 
tilbagebetalingspligt.

Modregning i den offentlige hjælp ved ind-
komst i korte perioder må ikke overstige 80 % 
af lønindkomsten.

en social indsats for at gøre beskæftigelse til en 
realistisk mulighed.

Samtidig er det også vigtigt for indsatsen på om-
rådet, at man har et godt kendskab til arbejdsmar-
kedssituationen. For at styrke aktivlinjen i arbejds-
markeds- og socialpolitikken foreslås:

Indførelse af en matchgruppeinddeling for 
ledige for at målrette indsatsen i forhold til den 
enkeltes situation. 

Reglerne om offentlig hjælp, og dermed den 
aktive indsats, bør forankres i beskæftigelses-
området frem for i det sociale område for at 
styrke fokus på beskæftigelse. For ledige med 
særlige problemer for at komme i beskæftigel-
se skal de beskæftigelsesrettede tilbud kombi-
neres med forskellige sociale tilbud, og denne 
indsats bør derfor varetages på det sociale 
område. 

Lokale visitationsgrupper skal sikre tværfaglig-
heden i vurderingen af de lediges situation og 
muligheder for at komme i beskæftigelse. Ind-
satsen skal tage hensyn til den enkelte lediges 
situation.

Generelt for alle sociale ydelser foreslår kommis-
sionen en årlig regulering med inflationen (regule-

Foto: Kevin O’Hara
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ringspristallet). Det sikrer, at købekraften af de so-
ciale ydelser ikke udhules af inflation. Dermed kan 
modtagere af ydelserne opretholde levevilkårene 
i tilfælde af prisstigninger. Dette sikrer ikke auto-
matisk en uændret fordelingsprofil, da lønningerne 
typisk stiger mere end priserne. En regulering i 
forhold til lønudviklingen er en politisk prioritering, 
der er afhængig af det økonomiske råderum. I det 
omfang, der opnås tilstrækkeligt råderum ved yder-
ligere reformer eller omprioriteringer, vil en sådan 
justering være mulig.

Reglerne på det sociale område er uigennemsku-
elige. En årsag hertil er, at nogle ydelser er skat-
tepligtige, mens andre ikke er det. Dette kan også 
give et uheldigt samspil mellem sociale ydelser, 
boligsikring og beskatning, med det resultat, at der 
er en meget lille eller ingen gevinst ved at komme 
i arbejde. For at løse dette problem og skabe mere 
gennemskuelighed foreslås det, at alle ydelser 
gøres skattepligtige. Det vil kræve en ydelsesregu-
lering for visse ydelser for at sikre samme dækning 
som i dag.

Alle sociale ydelser købekraftsikres og gøres 
skattepligtige (ydelserne tilpasses hertil)

Skatte- og Velfærdskommissionen har vurderet, 
om der i det sociale system skal tages hensyn til 
særlige grupper med ringe indtjeningsmuligheder.  
I den offentlige debat er det ofte fremført, at grup-
pen af fiskere og fangere er en gruppe med særlige 
indtjeningsforhold, der kunne begrunde særlige til-
skud til indkomsterne. Kommissionen har nærmere 
analyseret denne problemstilling, og indkomstfor-
holdene for gruppen af fangere og fiskere under ét 
er ikke lave set i forhold til den øvrige befolkning. 
Der er fiskere og fangere med lave indkomster, 
men det er der også inden for andre erhverv. En 
støtteordning for et helt erhverv vil derfor ikke være 
særlig målrettet i forhold til at hjælpe lavindkomst-
grupper – dette hensyn varetages bedst gennem 
de generelle regler i det sociale sikkerhedsnet. 

Foto: Nukaraq Eugenius
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Tilkendelse af førtidspension sker i et førtids-
pensionsnævn. Jævnlig revurdering af førtids-
pensionister under 50 år, eksempelvis hvert 5. 
år.

Evaluering af og styrket misbrugsbehandling, 
herunder øremærkede kommunale midler til 
misbrugsbehandling samt opfølgning på be-
handlingseffekter.

’Handicap-profil’ fra kommunerne til Naalakker-
suisut for indsatserne for unge handicappede.

Rejsehold på handicapområdet.

Ungeindsatsen foreslået under uddannelse skal 
også gælde unge handicappede.

Førtidspension er en del af velfærdssamfundets so-
ciale sikkerhedsnet og en vigtig økonomisk sikring  
for borgere med varigt nedsat erhvervsevne. 

Det er både i borgerens og samfundets inte-
resse i videst muligt omfang at forebygge tab af 
erhvervsevne og genopbygge den. Skatte- og 
Velfærdskommissionen fremsætter en række forslag 
for at forebygge tilgangen til førtidspension og 
revalidering. Der stilles også forslag for at gøre det 
muligt for førtidspensionister at komme tilbage på 
arbejdsmarkedet

Aktuelt gøres der ikke nok for forebyggelse. Der er 
behov for en større aktiv indsats for at forhindre va-
rig udstødelse fra arbejdsmarkedet. Der er brug for 
en bred vifte af indsatser, som både har et socialt 
og beskæftigelsesmæssigt sigte. Kriterierne for 
tildeling af førtidspension er ikke klare og gennem-
skuelige for borgerne. Det er heller ikke hensigts-
mæssigt, at relativt unge mennesker kommer på 
førtidspension, og på den måde reelt overlades til 
sig selv uden opfølgning og mulighed for støtte til 
at udnytte mulig arbejdsevne.

Forslagene i forhold til sårbare grupper bygger 
videre på forslagene på arbejdsmarkedsområdet 
med fokus på at sikre beskæftigelse for flest mu-
lige. I tillæg hertil foreslås:

Aldring og dermed pensionering er forskellig fra 
egentlige sociale hændelser. Det at blive ældre 
er en del af livet, og dermed kan denne begi-
venhed forudses og planlægges. Det vil i praksis 
sige, at man i de fleste tilfælde kan sikre sig sin 
levestandard som pensionist ved forudgående 
pensionsopsparing. Da alle bliver ældre, er det en 
grundlæggende interesse i et velfærdssamfund at 
sikre, at alle får sparet op til en rimelig pension. 
Til aldring er også knyttet andre hændelser som 
tab af arbejdsevne og sygdom, hvilket kan lede 
til ufrivillig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 
Det er en central opgave for velfærdssamfundet at 
løse sådanne problemer via førtidspensionering og 
sundhedsvæsenet. 

Det er vigtigt, at alle sparer op til pension. En pen-
sion, der står i et rimeligt forhold til ens arbejdsind-
komst, sikres bedst gennem arbejdsmarkedsrelate-
rede pensionsopsparinger.  En sådan opsparing er 
under opbygning for mange, og dette er en positiv 
udvikling. Men ikke alle er omfattet, og det vil med 
tiden give stigende forskelle blandt pensionister. 
Dette er problematisk og derfor foreslås:

En obligatorisk pensionsopsparing for alle 
erhvervsaktive, også selvstændige.  

For alle former for pensionsopsparing forslås 
ophævelse af både fradrag i den skattepligtige 
indkomst af indbetalinger og skattepligt af 
udbetalinger. En af virkningerne ved dette vil 
være, at både hjemmehørende og udenlandsk 
arbejdskraft betaler skat af pensionsopsparin-
gen i Grønland.

For mange vil indbetalinger til ens arbejdsmarkeds-
pension automatisk opfylde kravet til obligatorisk 
pensionsopsparing. Forslagets sigte er at få flest 
muligt med.

Særligt udsatte grupper

Pensioner

Opkvalificering af sagsbehandlere på misbrugs- 
og handicapområdet som et led i den samlede 
uddannelsesplan på socialområdet.
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pensionistens økonomiske situation (indkomst, 
andre pensioner og formue).

Modregning i pensionen for arbejdsindtægt 
reduceres.

Mulighed for personlige tillæg begrænses til 
helbredsrelaterede udgifter.

Offentlige pensioner er en garantipension, der 
gives til pensionister, der ikke har mulighed for at 
forsørge sig selv. Dette system er hensigtsmæssigt, 
og niveauet for pensionerne - i samspil med bolig-
sikringen - er tilstrækkeligt til at modvirke fattigdom 
blandt pensionister.  

Derimod er træfsikkerheden i systemet ikke stor. 
Reguleringen af pensionen sker med et stort 
efterslæb. Nogle får en pension, selvom de har en 
høj indkomst. Andre får en lav pension grundet 
høj indkomst i tidligere år. Der gives også mange 
tillæg, ofte fordi pensionen ikke slår til. Hovedpro-
blemet er ikke pensionens størrelse, men den måde 
den udmåles på. Derfor foreslår Skatte- og Vel-
færdskommissionen en række ændringer, som giver 
et mere smidigt og fleksibelt system for tilpasnin-
gen af pensionen til den enkeltes aktuelle situation.

Pensionssystemet giver også meget beskedne 
incitamenter til udskydelse af pensionsalderen. Når 
man tager hensyn til modregning i pension og bo-
ligsikring, vil senere pensionering ikke give et større 
rådighedsbeløb – den effektive eller sammensatte 
marginalbeskatning er tæt på 100 % over et ganske 
stort indkomstinterval. Skatte- og Velfærdskom-
missionens forslag sigter således mod at styrke 
incitamenterne til både senere og mere fleksibel 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og til privat 
pensionsopsparing.

Konkret foreslås et nyt system:

Pensionsalderen i det offentlige pensionssystem 
skal ses i forhold til befolkningens levetid. Le-
vetiden er stigende som følge af forbedringer i 
velstandsniveauet og bedre sundhed. Mange kan 
således klare sig på arbejdsmarkedet i længere tid, 
og flere når en høj alder. Uændrede aldersgrænser 
og stigende levetid vil føre til en længere pensions-
periode, og dermed skabes en ubalance mellem 
træk og bidrag til det offentlige velfærdssystem. 
En væsentlig årsag til finansieringsunderskuddet er 
netop den stigende levetid. Ved at knytte pensi-
onsalderen til udviklingen i den faktiske levetid får 
man automatisk en regulering, så længere levetid 
også omsættes i en længere periode på arbejds-
markedet. Ved at binde pensionsalder sammen 
med udviklingen i levetiden sikrer man en meget 
mere robust finansiering af velfærdssamfundet. For 
de fleste er det også rimeligt, at pensionsalderen 
følger med udviklingen i levetid. Kommissionen har 
følgende forslag for tilpasning af aldersgrænse for 
at modtage pension:

Pensionsalderen reguleres med udviklingen i 
levetiden
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Finansiering - Skatter og afgifter

Skatter og afgifter finansierer velfærdssamfundet. Bloktilskuddet er også en væsentlig finansieringskilde, 
men det ligger fast i al fremtid.  Derfor er der en klar sammenhæng mellem ambitionerne til velfærdssam-
fundet og udviklingen i skatter og afgifter – det samlede skattetryk.

Det er ikke ligegyldigt, hvordan skattesystemet 
indrettes. Skatter og afgifter har betydning for den 
måde, økonomien fungerer på.  Skat på arbejde 
skaber en forskel eller kile mellem det, arbejdsgive-
ren betaler for arbejdskraften, og de forbrugsmulig-
heder lønmodtageren får ud af at arbejde. Når en 
arbejdsgiver ansætter en person, skal der betales 
løn og arbejdsgiverafgifter. Lønmodtageren får 
imidlertid kun lønnen minus alle skatter og afgifter, 
og det bestemmer de reelle forbrugsmuligheder 
skabt ved at arbejde. Skattekilen øger på samme 
tid omkostningerne for virksomheden ved at an-
sætte og mindsker lønmodtagerens belønning for 
at arbejde.  De højere omkostninger får arbejdsgi-
verne til at efterspørge mindre arbejdskraft, og den 
lavere belønning får lønmodtagere til at mindske 
arbejdsudbuddet. Begge dele trækker således i 
retning af mindre beskæftigelse og dermed mindre 
økonomisk aktivitet.

Høj skat på arbejdsindkomst kan også have en ne-
gativ effekt på uddannelsesniveauet. Mere uddan-

Skattekilen

Samlede omkostning ved 
at ansætte folk

Løn + arbejdsgiverafgifter

Lønmodtagernes 
disponible løn

Løn - skatter og afgifter

Skattekilen

Skattekilen

Beskatning - en bremse for arbejdsudbud og 
beskæftigelse

Foto: Nukaraq Eugenius
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re løn og dermed højere lønindkomst. Med en høj 
beskatning af lønindkomst mindskes gevinsten ved 
uddannelse, og det kan have betydning for hvor 
mange, der søger uddannelse. En lav beskatning af 
arbejdsindkomst kan også være med til at gøre det 
nemmere for landet at tiltrække arbejdskraft og at 
holde på de unge uddannede.

Skattekilen skaber også et andet problem – nemlig 
skatteomgåelse. Det kan ske på to måder. Det ene 
er ulovlig omgåelse af beskatningen, dvs. sort ar-
bejde. Den anden er gør-det-selv-aktiviteter (f.eks. 
reparationer) og naturalieøkomomi. Man vælger at 
gøre det selv – også selvom man ikke nødvendigvis 
er lige så god eller effektiv - for at spare skatten!
Skatter og afgifter har således nogle uheldige ef-
fekter. De kan ikke undgås – skatter og afgifter er 
nødvendige for at finansiere velfærdssamfundet. 
Det er imidlertid vigtigt at gøre disse skadesvirk-
ninger mindst mulige. Det kræver blandt andet 
ensartethed i beskatningen. Hvis nogle former 
for indkomst beskattes lempeligt, eller man giver 
særlige fradrag, så skal skatterne være højere på 
andre former for indkomst. Skattesystemet har i 
dag en række lempelser og fradrag, og samtidig er 
beskatningen af arbejdsindkomst relativ høj. Det er 
uheldigt – der er brug for at styrke beskæftigelsen 
og produktionen, ikke at bremse den.

Skattesystemets indretning er også af stor betyd-
ning for fordelingen i samfundet. Omfordeling 
betyder i praksis, at de brede skuldre med høje ind-
komster skal bære en større byrde end de smalle 
skuldre med lave indkomster. 

Få og enkle beskatningsformer – det gør det 
lettere for borgere og virksomheder, og det 
reducerer behovet for kontrol.

En bred skattebase – sikrer ensartethed i be-
skatningen, styrker omfordelingen og mindsker 
skadesvirkningerne af beskatning.

Skattesystemets indretning skal balancere hensynet 
til at mindske skadesvirkningerne for beskæftigelse 
og produktion med hensynet til ønsker om omfor-
deling. Dette er ikke nogen nem opgave, men den 
aktuelle indretning af skattesystemet har problemer 
i begge retninger. Der er en række undtagelser, 
huller og fradragsmuligheder i skattesystemet, og 
de fleste af disse kommer ofte grupper med en høj 
indkomst til gode. Samtidig er beskatningen af ar-
bejdsindkomst relativ høj, og det bremser beskæfti-
gelse og produktion.

Skatte- og Velfærdskommissionen stiller en række 
forslag til ændringer i skattesystemet for både at 
styrke beskæftigelse og produktion og samtidig 
sikre en mere klar fordelingsprofil. Dette sker under 
hensyntagen til at sikre et tilstrækkeligt provenu til 
finansiering af velfærdssamfundet.
Disse forslag betyder også en væsentlig forenk-
ling. Skattesystemet er i dag kompliceret og svært 
gennemskueligt. Dette skaber en uklarhed for 
borgeren. Det betyder også en dyr og besværlig 
administration.

I forslagene på skatteområdet har Kommissionen 
lagt vægt på følgende overordnede principper:

Foto: Inuuteq Kriegel
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Begrænsede undtagelsesmuligheder - det gør 
skattesystemet mindre kompliceret og mind-
sker de administrative byrder.
 
Skatteforslaget betyder, at lønindkomst beskat-
tes på en ganske enkel måde.

Alle fradrag smeltes sammen i et samlet 
bundfradrag i indkomsten – 58.000 kr. årligt pr. 
person med mulighed for overførsel mellem 
ægtefæller.

Fradrag for indbetalinger fra arbejdsmarkeds- 
og private pensioner fjernes – til gengæld gø-
res udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner 
og private pensioner skattefrie.

Lavere skat på arbejde – 37 %

Alle lavt beskattede og skattefrie indkomster 
fra arbejdsgiver gøres fuldt skattepligtige.

Samtidig foreslås en række ændringer i beskatnin-
gen af virksomheder, herunder ændringer i afskriv-
ningsreglerne.

Udnyttelse og brug af naturressourcer er også en 
vigtig kilde til skatteprovenu. Fremadrettet kan 
denne blive endnu vigtigere, såfremt der for alvor 
kommer gang i udnyttelsen af mineraler, olie og 
gas. Naturressourcerne er samfundets fælleseje, og 
det er derfor vigtigt at sikre et provenu til fællesska-
bets kasse fra udnyttelsen af disse ressourcer.

Ressourceafgifterne på levende ressourcer som 
rejer og fisk forhøjes.

Øget brug af miljøafgifter.

Ressourceafgifter fra hårde mineraler, olie og gas 
skal forvaltes, så de kan sikre velfærd til kommende 
generationer. 

Visse skatter og afgifter kan have hensigtsmæssige 
effekter. Det mest oplagte eksempel er i forhold 
til forurening. Hvis en aktivitet forurener, kan man 
lægge en skat eller afgift på produktet. Der gør 
produktet dyrere, og det mindsker efterspørgslen. 
Der bliver derfor produceret mindre af den pågæl-

En tung og besværlig administration er en byrde 
for den enkelte, virksomhederne og den offentlige 
sektor. 

I dag er der meget administrativt bøvl for borgerne 
og virksomhederne. Det skaber irritation og om-
kostninger. De besværlige regler er ikke til gavn for 
nogen – og det gør den offentlige administration 
dyr. Der bruges megen tid og ressourcer på at 
administrere og kontrollere reglerne.  De admini-
strative omkostninger udgør omkring 4 % af det 
samlede skatteprovenu – det er højt i international 
sammenligning.

Meget af denne administration skyldes problemer 
med at sikre indbetaling af skatter og afgifter. Det 
offentlige har i dag omkring 260.000 inkassosager 
til et samlet beløb på knapt 800 mio.kr. Det sva-
rer til 4,6 restancesager pr. borger. Hertil kommer 
et ukendt antal inkassosager vedrørende skatter 
og afgifter til et samlet beløb på 455 mio. kr. Der 
er i dag samlede restancer på 1,245 mia. kr. Det 
svarer til, at hver enkelt borger skylder 22.000 kr. til 
det offentlige. Selv offentligt ejede virksomheder 
har restancer, herunder restancer på A-skatter. En 
almindelig ”ukompliceret” inddrivelse af en reno-
vationsregning på eksempelvis 400 kr. for 1 kvartal 
involverer op mod 20 handlinger hos de offentlige 
myndigheder, fra beløbet sendes til opkrævning 
hos borgeren, til det er tvangsinddrevet.

Kort sagt er situationen karakteriseret ved en stor 
og dyr administration, og alligevel er der ikke en 
stor træfsikkerhed i skattebetalinger, tildelinger af 
sociale ydelser, inddrivelse af restancer m.m. 

Med en lille befolkning bliver en stor og kompli-
ceret administration særlig problematisk – ressour-
cerne kunne bruges bedre på vigtigere ting. Mere 
enkle regler og brug af moderne IT-teknologi gør 
det muligt at lave et mere enkelt system for alle.

Kiffaq

dende varer, og forureningen mindskes. Derfor 
foreslås:
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Lønindkomst og overførsler fra det offentlige som 
f.eks. offentlig hjælp, pensioner og boligsikring 
går ind på ens Kiffaqkonto i et pengeinstitut. Fra 
denne konto betales automatisk skat, husleje, 
renovation, pensionsbidrag m.m., og borgeren kan 
disponere over restbeløbet. Kontoen giver umid-
delbart overblik over, hvad der er til rådighed til 
andre formål. 

Dette system er nemmere for både borgeren og 
virksomhederne. For borgerne er alt samlet et sted, 
og det er nemt at skabe overblik. For virksomhe-
derne bliver skattebetalinger o.l. ikke længere en 
stor opgave og byrde. Det offentlige får samtidig 
mulighed for løbende at registrere deres tilgodeha-

vender hos borgere og virksomheder på kontoen, 
og tilbagebetaling håndteres via Kiffaqkontoen.

Kiffaqkontoen vil være nem og smidig for alle. Den 
har samtidig den store fordel, at man fra dette 
system har et bedre grundlag for tildeling af de 
sociale ydelser. I dag er dette meget besværligt, 
og ofte må man benytte forældede skatteopgø-
relser. Både for offentlig hjælp og pensioner har 
Skatte- og Velfærdskommissionens analyser vist, 
at det giver anledning til store tilfældigheder og 
urimeligheder for både borger og samfund. Med 
Kiffaqkontoen vil man hele tiden have ny og aktuel 
information og dermed øge træfsikkerheden i det 
sociale system.

Kiffaq

Skat

Disponibelt
beløb

Løn

Boligstøtte

-Skat

+Løn
-Husleje

+Boligsikring

Disponibelt beløb

Kiffaq - alt samles på en nem måde for borgerne, virksomhederne og den offentlige sektor
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Den samlede pakke

Den samlede reformpakke har tre hovedmål. Den 
skal medvirke til at styrke velstand og velfærd. Den 
skal medvirke til at sikre større lighed. Den skal 
medvirke til at sikre velfærdssamfundets finansie-
ring. Status quo er ikke en mulighed!

Pakken giver resultater i alle tre dimensioner. En 
massiv styrkelse af den sociale indsats og uddan-
nelse vil give grundlag for øget beskæftigelse 
og produktion i den private sektor. En stigning 
i beskæftigelsen er vigtig af flere grunde. Den 
skaber grundlag for øget velstand både for den 
enkelte og samfundet. På den måde vil den også 
have en stor betydning for indkomstfordeling og 
fattigdom. Flere vil få mulighed for at få gode jobs 
med en god løn. Dette vil placere flere højere oppe 
i indkomstfordelingen, og færre vil have en lav ind-
komst. Dette tager tid, men på sigt vil den aktive 
strategi medvirke til markant at reducere antallet af 
lavindkomstfamilier.

Det er samtidig en vigtig præmis for forslagspak-
ken, at kerneydelserne i velfærdssystemet og især 
det sociale sikkerhedsnet skal sikres. Det sker både 
ved at sikre en finansiering af velfærdssamfundet, 
samt ved en mere målrettet brug af det sociale sik-
kerhedsnet så de dårligst stillede ikke kommer til at 
betale for reformerne.

Forslagspakken løser også underskudsproblemet. 
Et stort bidrag hertil kommer ved at få flere i be-
skæftigelse, og til en højere løn. Der kommer også 
et bidrag fra omlægninger og strømlining af både 
boligpolitikken og skattepolitikken. 

Nogle kommer til at bidrage mere til fællesskabet 
– dette afspejler, at nogle fordele fjernes og huller 
lukkes, men også at der er et finansieringsproblem. 
Samtidig skal det huskes, at alternativet er endnu 
større skattestigninger eller besparelser!

Vurderingen af den samlede forslagspakke er 
således, at lavindkomstfamilier ikke bliver dårligere 
stillet, mens nogle højindkomstfamilier kommer til 
at bidrage mere.  Men allervigtigst vil flere med 
årene opleve bedre beskæftigelsesmuligheder og 
højere indkomster.

Forslagspakken løser finansieringsproblemet frem 
til 2025 ved at skabe grundlag for en stigning i ar-
bejdsudbud og beskæftigelse og dermed indkom-
ster primært via højere kvalifikationer og uddan-
nelse for en større del af befolkningen – den aktive 
strategi. Reformer af skattesystemet bidrager til at 
understøtte denne strategi, men også til at sikre en 
finansiering.

Der er selvfølgelig usikkerhed om de præcise effek-
ter af forslagspakken. Det er en stor reformpakke. 
På flere områder savnes der analyser og data til at 
lave grundige vurderinger af effekterne af reformer-
ne. Derfor foreslår kommissionen også en række 
pejlemærker, som politikerne skal styre efter for at 
sikre en robust finansiering af velfærdssamfundet. 
Man løser ikke alle problemer en gang for alle, 
og man kan ikke forudse den fremtidige udvikling 
præcist, derfor er det vigtigt med pejlemærker for 
den politiske styring.

Foto: Nukaraq Eugenius


