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Offentligt finansieret ansættelse
- nye veje til jobskabelse og et inkluderende arbejdsmarked

Invitation til arbejdsmarkedet:

“Vores vision for dansk arbejdsmarkedspolitik er klar: 
Vi skal invitere flere indenfor i arbejdsfællesskabet. 
Det bliver ikke let, og vi kan ikke klare opgaven med 
et snuptag - slet ikke mens krisen raser i hele Europa. 
Men jeg insisterer på, at alle skal have adgang til at 
udfolde sig og bruge deres evner på arbejdsmarkedet.”

Mette Frederiksen, 23.5.2012

De mange milliarder, der årligt bruges på forsørgelse og virkningsløse og direkte 
begrænsende indsatser overfor ledige borgere, skal bruges aktivt i skabelsen af et 
ligeværdigt arbejdsmarked, nye arbejdspladser og kreative og innovative projekter.
 
De lediges tid og kompetencer skal indgå som aktiver frem for passiver og inkludere 
det størst mulige antal borgere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet til gavn for 
både den offentlige service og økonomi, den private sektor, det civile arbejdsmarked 
og borgeren selv.
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Resumé - OFA i tre rids

OFA har fokus på de lediges vilkår, manglen på dynamik i samfundet som helhed, og mulig-
hederne for at skabe nye og bedre/bæredygtige løsninger både nu og for fremtiden.  

- Arbejde er Arbejde. Ligeværdighed og klarhed i arbejdsbegrebet
OFA handler om at sidestille alle borgeres arbejdskraft, kompetencer og muligheder på ligevær-
dige vilkår. 
Som det er nu, findes der to slags ‘arbejde’. Den ene betegnes ‘arbejde’ og er på ordinære løn- og 
arbejdsvilkår, den anden betegnes ‘tilbud’. Jf. ‘Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed’ §1, stk. 
2 og 5: ‘Ved »arbejde« forstås ordinært arbejde, der er udbudt på almindelige løn- og arbejds-
vilkår, og hvor der ikke gives offentlige løntilskud til lønnen’ og ‘Ved »tilbud« forstås tilbud efter 
lov om en aktiv beskæftigelsesindsats’. 
Vi finder det uforståeligt, at en sådan sondring i arbejdsbegrebet er accepteret og fastsat ved lov. 
OFA afskaffer muligheden for, at arbejde kan være ‘tilbud’. Arbejde er arbejde og skal til enhver 
tid aflønnes på ligeværdige og ordinære vilkår. Man kan naturligvis ikke både være ledig og arbej-
de. Ligeledes kan et ‘tilbud’ aldrig være tvang eller pligt.  
OFA handler om at skabe ligeværd og øget klarhed i begreberne til fordel for demokratiet, borger-
ne og den offentlige administration.
 
- Initiativ og meningsfuld beskæftigelse i stedet for rådighed og begrænsninger
OFA handler også om at fjerne de omfattende begrænsninger, der dels kommer til udtryk som 
kontrol og tvang, dels direkte forhindrer modtagere af dagpenge og kontant hjælp i at forbedre 
deres egen situation ved delvis tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår ved bl.a. 
deltids arbejde, freelance, selvstændig virksomhed mv. 
Disse begræns ninger knytter sig alle til begrebet ‘rådighed’, som også er et uforståeligt begreb, 
så længe der alligevel ikke kan anvises ordinært arbejde til de ledige borgere. Begrænsningerne 
afskaffes i kraft af, at de ledige borgere bli ver ordinært ansatte og dermed har samme ret som 
alle andre ordinært ansatte til frit at disponere over deres egen økonomi og fritid. 
Som en naturlig følge heraf afskaffes begræsningerne også generelt. De to lovgivninger, der 
kaldes aktiv beskæftigelsesindsats og aktiv socialpolitik, skaber i store træk alt andet end aktivi-
tet - bortset fra den administrative aktivitet, som de ansatte i den offentlige administration ofte 
heller ikke selv kan se nogen egentlig mening med.

- Offentligt finansieret arbejdskraft til fælles gavn i alle sektorer
Endelig og ikke mindst handler OFA om at sende den ledige og offentligt finansierede arbejds kraft 
derhen, hvor der er brug for den til fordel for almen gavn, innovation, bæredygtighed og trivsel. 
Vi ser i den forbindelse på samfundets tre sektorer, hvor den offent lige og den civile sektor umid-
delbart har det til fælles, at de først og fremmest vedrører almennytte og ikke økonomisk gevinst. 
Offentligt finansieret arbejds kraft er derfor direkte ‘omsættelig’ i disse to sektorer. Alene tilførsel 
af lærere til folkeskolen* og varme hænder på plejehjem er eksempler på umiddelbart forbedret 
offentlig og almennyttig service uden ekstraomkostninger. Dette er kun to åbenlyse eksempler på 
allerede eksisterende offentlige områder, der kan forbedres ved tilførsel af arbejds kraft. Der er 
mange andre, og mange nye kan oprettes, herunder i den civile sektor, hvor bl.a. lokale initiativer 
og engagementer kan styrkes uden at give køb på de kvaliteter, der traditionelt kendetegner den 
frivillige sektor.  
Arbejdskraften rettes også mod den private sektor, som grundet konkurrencehensyn traditionelt 
er underlagt andre vilkår. Derfor er der udvidede krav til netop denne sektor. OFA er i den private 
sektor især en mulighed for vækst i mikro- og mindre virksomheder samt generelt en mulighed 
for skabelse af bedre trivsel på arbejdspladserne gennem bl.a. nye funktioner og meransæt-
telser. I særdeleshed har vi desuden fokus på mulighederne for bæredygtig omstilling gennem 
bl.a. innovative projekter og opkvalificering. Udover meransættelse af bl.a. højtuddannede (jf. 
videnpilot ordningen) er der også mulighed for jobrotation og omrokering, hvor OFA-ansatte vika-
rierer for ansatte, der optages til anden side.

Vi vurderer, at en betydelig mængde OFA-stillinger vil være mulige at implementere uden omfat-
tende strukturelle omlægninger. Det samme gælder ‘POP’-ordningen (s. 15), der bl.a. kan ses 
som rugekasse for nye OFA-initiativer. På sigt skal mange udfordringer løses. Vi forestiller os OFA 
som et tema, der skal udvikles demokratisk på baggrund af både erfaringer og diskussioner om, 
hvilke kriterier og værdier, der skal eller bør ligge til grund for offentligt finansieret ansættelse.

(* I maj 2012 fremlagde Danmarks Lærerforening også et lignende forslag vedr. konvertering af ledige læreres dagpenge til deltidsansættelser i folkeskolen).
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Indledning 
 

’Rationel nyttemaksimering’ på en anden måde
Idéen om at anvende de offentlige milliarder på en ny, fornuftig og aktiv måde stammer 
fra den praksis, som tusindvis af ledige kender til fra deres dagligdag.

Siden New Public Management (1), NPM, i 1990´erne blev indført som styringskoncept i 
den offentlige forvaltning i Danmark, har mange undret sig over, hvordan det offentlige 
formår at anvende så mange penge på spareøvelser, administration og kontrol, mens 
resultaterne opleves som mere bureaukrati, flere problemer og voksende udgifter. 
Der er opstået en praksis, hvor det offentlige stiller urimelige modkrav for sociale ydel-
ser og elementær sikkerhed, der oprindeligt var tænkt som grundlaget for en solidarisk 
velfærdsstat. Nu er velfærdsstaten blevet en forretning på kommercielle vilkår, hvor 
markedskræfterne råder, og enhver er sig selv nærmest. Konceptet kaldes i NPM-sproget 
’rationel nyttemaksimering’.
 
Med dette som principielt og ideologisk udgangspunkt har man udviklet og indført Da nish 
Rational Economic Agent Model (DREAM), en regnemaskine, der har dannet grundlag 
for finansministeriets anbefalinger siden 2002. Maskinens beregninger og forudsigelser 
om høj nytteværdi af øget ledighed, øget fattigdom og inddragelse af helligdage som 
arbejds dage har som bekendt skabt en del furore på det seneste, for det rationelle er 
vanskeligt at få øje på, og de menneskelige omkostninger er ikke inddraget i bereg-
ningerne.

Generelt oplever vi, at hverdagen er fyldt med paradokser. Medarbejdere fyres på grund  
af sparekrav, og der er ikke råd til at oprette arbejdspladser og få ’gang i hjulene’. 
Hvordan er det muligt, når der samtidig bruges milliarder på ’ingenting’ i form af bl.a. 
overførselsindkomster og administration af ledighed? Vi hører jævnligt og fra begge 
politiske fløje, at det skal kunne ’betale sig at arbejde’. Hvordan hænger det sammen, 
når der dels mangler arbejdspladser, og ledige borgere kan sættes i fuldtidsarbejde i 
form af bl.a. løntilskudsjob, side om side med ordinært ansatte kolleger, men på ulige 
vilkår og til samme løn som overførselsindkomsten? 

’Noget for noget’ er blevet en udbredt forestilling, der retter sig mod hele det kom-
binerede social- og beskæftigelsesområde i lovgivninger, der bærer navnene ’aktiv 
beskæftigelsesindsats’ og ’aktiv socialpolitik’. Det aktive heri består i vid udstrækning i 
forvaltningernes udgiftstunge aktiviteter rettet mod begrænsninger, tvang og kontrol af 
ledige borgere på kontanthjælp og dagpenge. Hvordan kan ’noget for noget’ være en 
målsætning, når lovgivningerne i vid udstrækning direkte forhindrer ledige borgere i at 
udvikle og anvende deres ressourcer og kompetencer?     

Efter 20 år med New Public Management i Danmark og 10 år med DREAM synes det 
mere og mere åbenbart, at den offentlige sektor ikke kan ledes på markedsbaserede 
vilkår, hvor staten anskues som en virksomhed, dens funktioner som produktion, og 
dens borgere som forbrugere. Den merkantile tilgang til samfundet er et ideologisk valg, 
men kan end ikke forsvares ud fra liberalismens grundprincipper om personlig frihed. 
Den har kun som konsekvens, at vi lægger vores fremtid i hænderne på en finansiel sek-
tor, som i forvejen må bære hovedansvaret for den krise, vi nu befinder os i.
 
I stedet bør vi tage udgangspunkt i en demokratisk udvikling af den nordiske 
velfærdsstats muligheder og fællesskabets samlede ressourcer.

Allerede i 2005 advarede Den Alternative Velfærdskommision om de konsekvenser, den 
igangværende udvikling havde for velfærdsstaten. Det skete i tre rapporter og i projektet 
’Mobilisering – skab et Danmark, vi kan være bekendt’.  
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I dag har den globale finanskrise, omvæltningerne i klimaet, knapheden på ressourcer 
og stigende ustabilitet tilsammen stillet skarpt på fortidens fejl, og behovet for omstilling 
er højaktuelt. Der er brug for nye strategier for en bæredygtig udvikling med fornuftig 
anvendelse af alle ressourcer.

Vi ser OFA som et bidrag til denne omstilling. Ledig arbejdskraft og kompetencer skal 
omsættes til aktiv gavn for fællesskabet og fremtiden for de samme milliarder, som det 
offentlige betaler til bl.a. overførselsindkomst, sygefravær, kontrol og administration. 
Dele af OFA kan implementeres umiddelbart og med udgangspunkt i udgiftsneutralitet, 
andre kræver et større helhedssyn på de samlede effekter på kort såvel som på langt 
sigt.

I det følgende vil vi give vores bud på, hvordan og hvorfor vi ser OFA som en åbning til 
nye løsninger.
I første del præsenteres OFA som den er tænkt i forhold til den offentlige sektor, den pri-
vate sektor og den civile sektor. Anden del er en perspektivering af OFA ’s konsekvenser i 
et bredere perspektiv. 

Implementeringen af OFA, beregninger af satser og vurderinger af udfordringer og om-
lægninger er ikke vores opgave. Derfor er procedurer og tal kun ment som illustrative 
eksempler, og vi betragter af samme grund idéarbejdet som et foreløbigt oplæg.

Vi mener dog, at grundidéerne i OFA i alle henseender kan udvirke en klar forbedring af 
samfundsøkonomien såvel som et ’boost’ for initiativ, innovation og beskæftigelse, og 
skridt i retning af den omstilling, der er nødvendig for fremtidig bæredygtighed, både 
socialt, økonomisk og ’grønt’.
OFA er udtryk for nødvendigheden af at føre politik på baggrund af et positivt menneske-
syn og ved hjælp af nye virkemidler opnå nye resultater. Det er ikke nok at opfordre til 
innovation og samtidig fortsætte, som man plejer. For at komme frem til nye resultater, 
må man tænke nyt og handle anderledes. OFA er ’rationel nyttemaksimering’, men med 
de menneskelige ressourcer i centrum.

Det er den enkeltes opgave at udvikle sig selv og sine ressourcer og bidrage med dem til 
gavn for samfundet. Men det er politikernes opgave at forvalte deres magt til at skabe 
rammerne for, at et sådant samfund kan udvikle sig.

------------------

*1) New Public Management er en form for styringsredskab i den offentlige sektor, som har en rationel 
tilgang til at løse opgaver med sigte på størst mulig effektivitet og økonomisk afkast.
Det indebærer økonomisk topstyring af ”selvstyrende enheder”, som i Danmark bl.a. er kommet til 
udtryk i kommunereformen og i udlicitering af offentlige opgaver. Man anskuer staten som en virksom-
hed og statens funktioner som produktion, hvis egentlige formål er at akkumulere overskud.
Se desuden bilag om New Public Management s. 19 
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Første del – præsentation

Fra overførselsindkomst til lønindkomst for de samme penge
OFA er offentligt finansieret ansættelse på ordinære vilkår for det beløb, en ledig borger 
ellers ville modtage i overførselsindkomst. Da overførselsindkomst ikke svarer til lønind-
komsten i en fuldtidsstilling, omregnes overførselsindkomsten til det antal løntimer, belø-
bet berettiger til. Antallet af løntimer afhænger således både af normallønnen pr. time på 
det pågældende fagområde og størrelsen af borgerens overførselsindkomst. 

OFA betyder derfor oprettelse af deltidsstillinger på f.eks. 10 - 30 t., afhængig af stilling-
ens lønniveau og af den overførselsindkomst, typisk dagpenge og kontanthjælp, der 
omregnes fra.
Således vil den samme person arbejde flere timer i den samme stilling, hvis vedkom-
mende ansættes fra dagpenge (f.eks. 17.000/md), end hvis vedkommende ansættes fra 
kontanthjælp (f.eks. 10.300/md), da timetallet modsvarer den højere lønindkomst, som 
dagpengesatsen berettiger til.

OFA indebærer optjening af dagpengeret for de lønnede timer, da der er tale om ordinær 
lønindkomst.
OFA indebærer desuden som udgangspunkt krav om meransættelser og skal således 
udgøre en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere. 

OFA i praksis
OFA kan oprettes i den offentlige, den private og den civile sektor, dels på initiativ fra ar-
bejdsgiver eller arbejdstager/den ledige, dels som en udvidelse af udbuddet af ordinære 
stillinger, som kan anvises ledige borgere. 
Arbejdskraften, der kan ansættes under OFA, er som udgangspunkt dagpengemod-
tagere og kontanthjælpsmodtagere, men OFA kan også bruges til at hjælpe andre på 
overførselsindkomst tilbage til eller ind på arbejdsmarkedet.

OFA er et arbejdsforhold og forudsætter derfor, at
Borgeren har konkrete, relevante kompetencer til at varetage opgaverne. 
 
OFA sidestilles med ordinær ansættelse med følgende undtagelser:

1. For at imødekomme en forudsætning om størst mulig udgiftsneutralitet frafaldes  
 retten til supplerende dagpenge for forsikrede ledige ansat i OFA.

Dette dog med forbehold afhængig af den samlede beregning af økonomiske fordele og 
evt. øvrige finansieringsmuligheder ved indførelse af OFA.

2. OFA-indkomsten er i lighed med overførselsindkomster friholdt for AM-bidrag.

3. OFA-indkomst kan ikke bruges som beregningsgrundlag for en ændret dagpengesats  
 indenfor den forsikrede lediges dagpengeperiode, da den lave indkomst i så fald vil  
 medføre en gradvis forringelse af satsen (2). 

4. Den ansattes samlede månedlige indkomst må ikke overstige et loft på kr. 20.620  
 (3) inkl. maksimal OFA uden fratræk. Det medfører at: 1. En ansat kan supplere  
 sin indkomst udover OFA-indkomsten med anden indkomst op til kr. 20.620. 2. Ar- 
 bejdsgiveren kan supplere OFA-indkomsten og dermed OFA-timetallet, op til kr.   
 20.620, hvad enten det supplerende beløb stammer fra virksomheden eller fra private  
 eller offentlige fonde og puljer. Ethvert beløb, der via arbejdsgiveren overstiger en  
 månedlig indkomst på kr. 20.620 fratrækkes i OFA-indkomsten. Ethvert beløb, der i  
 kraft af den ansattes supplerende indkomst overstiger kr. 20.620, fratrækkes i OFA- 
 indkomsten og dermed i OFA-timetallet.
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Dermed bortfalder den offentlige finansiering gradvist i takt med, at der tilføres andre 
midler, hvad enten disse stammer fra den ansattes øvrige aktiviteter eller tilføres fra eller 
via virksomheden.
OFA medfører samtidig, at den OFA-ansatte i lighed med andre ordinært ansatte kan øge 
sin indkomst med øvrigt deltidsarbejde, selvstændig virksomhed mv. og oppebære fuld 
OFA-indkomst op til det samlede indtægtsloft på kr. 20.620.
    
5. OFA vil typisk være tidsbegrænset op til ½ år med mulighed for forlængelse. OFA  
 forudsætter nærmere bestemte kriterier for stillingens oprettelse. Specielt indenfor  
 den private og den civile sektor skal der gælde udvidede krav til oprettelse såvel som  
 evaluering af offentligt finansierede ansættelser.

6. En OFA kan til enhver tid tilsidesættes til fordel for anvist, ordinært arbejde på fuld  
 tid. Dog må det forudsættes, at det i så fald sker under hensyntagen til fordele og  
 ulemper, herunder umiddelbare såvel som langsigtede gevinster for den ansatte såvel  
 som for de funktioner, den ansatte varetager.
 En OFA kan desuden ikke erstattes af anvist arbejde til lavere indkomst end OFA-ind- 
 komsten.  

------------------

*2) Generelt skal ingen indkomst i en ledighedsperiode kunne benyttes til beregning af en lavere dag-
pengesats i perioden.

*3) Beløbet foreslås som minimums indtægtsloft for OFA inkl. supplerende indkomst. Forslaget er 
baseret på den mindsteindkomst, der berettiger til højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede (2012).  

Under særlige forudsætninger kan indtægtsloftet sættes højere, så der kan opnås fuldtidsansættelse 
uden fratræk. Dette kan i så fald være begrundet i behov for ansættelse på fuld tid indenfor områder, 
hvor der f.eks. er tale om bæredygtig omstilling eller social innovation, som man ønsker at yde særlig 
økonomisk støtte til.

------------------

Arbejde er arbejde
Vi har i tidligere oplæg benævnt denne ordning OAO – Ordinær ansættelse for overfør-
selsindkomst – men har fravalgt betegnelsen, da der ved ordinær ansættelse netop ikke 
længere er tale om overførselsindkomst, men om ordinær lønindkomst.
Det er netop sammenblandingen af lønindkomst og social ydelse/overførselsindkomst, 
der har resulteret i en uhensigtsmæssig udhuling af arbejdsbegrebet, der tillader, at le-
dige kan tilbydes eller tvinges i arbejde helt eller delvist for deres overførselsindkomst og 
uden de rettigheder, der ellers gælder på det ordinære arbejdsmarked, bl.a. indregning 
af arbejdstimerne i beskæftigelseskravet og dermed optjening af dagpengeret.

For nuværende besættes løntilskudsjobs, herunder jobrotation, og virksomhedspraktik-
ker i vid udstrækning med ledige borgere, der har konkrete og relevante kompetencer til 
at varetage opgaverne på ordinær vis, men som alligevel ansættes i støttede ordninger 
med overførselsindkomst, da ordningerne betragtes som led i en social indsats rettet 
mod ledighed/beskæftigelse som et personligt problem. 
Således hedder det i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 42 og § 52, at disse ord-
ninger tilbydes med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sprog-
lige kompetencer, afklaring af beskæftigelsesmål og generelt som hjælp til indslusning 
på arbejdsmarkedet. 
Ledige borgeres arbejdsevne og ofte specialiserede kompetencer gøres hermed til gen-
stand for en social indsats, uanset at borgernes arbejdsevne og kompetencer kan om-
sættes til ordinær arbejdskraft, hvis ellers der var ordinære stillinger til dem. På denne 
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måde misbruges ledige borgeres kompetencer og arbejdskraft i offentligt støttede stil-
linger på ulige vilkår med den begrundelse, at det er til gavn for dem selv.
 
OFA retter sig derfor udelukkende mod ansættelse af ledige, og i modsætning til løntil-
skudsjob, virksomhedspraktik og kontanthjælpsjob, som er offentligt finansierede an-
sættelser, men betegnes som ‘tilbud’ og ’beskæftigelsesfremmende foranstaltninger’ af 
hensyn til ledige borgere, kalder vi ordningerne ved deres rette navn og samler dem i 
OFA, offentligt finansieret ansættelse. 

Samtidig sørger vi for, at OFA er holdt fri af socialpolitikken og alene kan betragtes som 
støtte til virksomheder og foretagender, der opfylder kravene til at modtage støtte i form 
af OFA-arbejdskraft. Hermed afskaffer vi begrebet ’aktivering’ i sin nuværende fortolk-
ning og flytter selve forestillingen om ’aktivering’ væk fra den enkelte ledige borger og 
over til de økonomiske midler, der ellers udbetales i overførselsindkomster. Vi ’aktiverer’ 
pengene, ikke den ledige borger, som i stedet for at blive aktiveret ansættes på ordinære 
vilkår.
 
OFA er derfor til gavn for såvel den samlede samfundsøkonomi som for den ledige bor-
ger, som med OFA både indgår aktivt og på ligeværdige vilkår på arbejdsmarkedet og i 
samfundslivet. 

Enhver ydelse fra samfundet til ledige borgere, som ikke eller kun delvist kan omsættes 
i OFA eller anden ordinær ansættelse grundet hensyn til borgerens arbejdsevne eller 
aktuel mangel på ansættelsesmuligheder, er herefter en social ydelse, der som udgangs-
punkt gives uden modkrav.

Undtagelser er tilbud/krav om uddannelse/opkvalificering, vejledning mv., som ikke ved-
rører OFA´s område.  

Formål   
Med OFA tilstræbes opfyldelse af en række formål, som er:
   
1. At adskille arbejdsmarkedspolitik fra socialpolitik og skabe entydighed i arbejds-  
 begrebet, som for nuværende er udhulet af kunstige ansættelsesformer på ulige  
 vilkår.

2. At stoppe misbruget af lediges arbejdskraft og kompetencer i disse ulige ansættel-  
 sesformer, som bedst er kendt under fællesbetegnelserne ’aktivering’ og ’jobtræning’,  
 herunder bl.a. løntilskudsjob, kontanthjælpsjob og virksomhedspraktik. Disse strider  
 mod almindelige lønmodtagerrettigheder, bl.a. ligelønsprincippet ’lige løn for lige ar- 
 bejde’.

3. At gøre op med ”incitamentstankegangen” i form af økonomiske sanktioner mod  
 samfundets fattigste, der samtidig ikke selv har mulighed for at forbedre deres leve- 
 vilkår.

4. At inddrage tilgængelige menneskelige ressourcer (ledige hænder, erfaring og kom- 
 petencer) i samfundets produktion af varer, viden, service og værdi.

5. At aktivere ’passive’ milliarder, som er bundet i overførselsindkomst, og derved støtte  
 service og udvikling indenfor såvel den offentlige som den private sektor, samt   
 muliggøre en udvikling af den civile sektor.

6. At frigøre offentlige midler, der for nuværende er bundet i udliciteringer og admini - 
 stration med ingen eller ringe effekt, herunder aktivering/tvangsaktivering, kontrol af  
 lediges rådighed samt samtaler og vejledning, der ikke fører til job.
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7. At frigøre offentlige midler, der som afledte udgifter af ledighed, marginalisering og
  mistrivsel anvendes på socialområdet i form af bl.a. sygdomsbehandling og   
 bekæmpelse af kriminalitet.

8. At afhjælpe sygdom, sygefravær og nedsat serviceniveau blandt ansatte, herunder  
 stress og udbrændthed, som følge af overbelastning på arbejdspladserne.

9. At skabe forudsætningerne for en duelig, fremtidig arbejdsstyrke.
 
10. At fremme inkludering og dermed fastholde sammenhængskraften i samfundet, som  
 under de nuværende forhold er truet af bl.a. stigende fattigdom og sociale skel.

11. At skabe grundlaget for en finansieret omstilling til et mere bæredygtigt samfund af  
 hensyn til klimaet og miljøet samt den stigende knaphed på naturlige ressourcer.

OFA i den offentlige, den private og den civile sektor 
OFA forudsætter til hver en tid, at den, der ansættes, har konkrete og relevante kompe-
tencer til at varetage opgaverne.
Dette gælder uanset den ansattes faglige og uddannelsesmæssige baggrund, herunder 
uuddannede og ufaglærte. Den ansattes kompetencer skal modsvare opgaverne i en 
sådan grad, at opgaverne kan varetages enten umiddelbart eller i forbindelse med almin-
delig oplæring og tilrettevisning i opgaverne på arbejdspladsen svarende til nyansættelse 
i et arbejdsforhold.

OFA i den offentlige sektor, OFA-O
Den offentlige sektor varetager gennem stat, regioner og kommuner den administra-
tion og de opgaver, der i kraft af lovgivningen og velfærdsstaten vurderes at være i alle 
borgeres interesse og derfor finansieres af borgerne selv gennem offentligt pålagte skat-
ter og afgifter. 
Da ydelser til ledige borgere primært er offentligt finansierede i lighed med lønindkom-
sten til offentligt ansatte, er konverteringen fra passiv overførselsindkomst til aktiv 
lønindkomst nærliggende, da der i princippet er tale om en udvidelse af den offentlige 
sektor med deltidsstillinger, som allerede er finansierede, omend som passiv overfør-
selsindkomst. 
Dermed inddrages et betydeligt antal borgere, herunder faglærte og højtuddannede, i 
forbedring og udvikling af den offentlige service.

Ekstrabemanding: Den OFA-ansatte indgår direkte som faglært/uddannet medarbejder 
eller ufaglært medhjælper i en forbedring af offentlig service på områder, der mangler el-
ler har fordel af ekstrabemanding.

Nye funktioner og projekter: Derudover kan der oprettes stillinger, der ellers ikke kan 
varetages, og som enten er en nyoprettet funktion, eller et projekt, der ønskes ana-
lyseret, varetaget eller gennemført på forsøgsbasis.

Jobrotation og vikariater: OFA-ansatte kan erstatte fastansatte medarbejdere, når disse 
er fraværende pga. sygdom/barsel, efteruddannelse eller midlertidigt flyttes til vare-
tagelse af projektorienterede opgaver.

Forudsætning: OFA-O udfordrer ikke kommercielle konkurrenceparametre med risiko for 
konkurrenceforvridning og misbrug af offentligt finansieret arbejdskraft, da den offent-
lige finansiering retter sig mod udvikling og forbedring af den offentlige service, som 
tjener alle på lige vilkår.
OFA-O forudsætter derfor alene, at der med ansættelsen dokumenteres, at der er 
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tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere, så det sikres, at eksisterende 
fuldtidsstillinger i det offentlige ikke konverteres til deltidsstillinger og dermed bidrager 
til en gradvis forringelse af service og ansættelsesforhold i den offentlige sektor. 
 

OFA i den private sektor, OFA-P
Den private sektor er en forudsætning for den offentlige økonomi, ligesom dens aktører 
både som erhvervsdrivende og som samfundsborgere selv er afhængige af den offent-
lige service. Dertil er den private sektor afhængig af direkte og indirekte erhvervsstøtte, 
arbejdsmarkedspolitik og arbejdskraft. 
Under lavkonjunktur er det svært for de private virksomheder at finansiere arbejds-
kraft, og udover rekruttering af lavtlønnet, udenlandsk arbejdskraft, ser vi udbredt brug 
af støttet arbejdskraft i form af både ufaglærte og højtuddannede løntilskudsansatte og 
virksomhedspraktikanter i den private sektor.
Brugen af støttet arbejdskraft er direkte erhvervsstøtte, men er samtidig svagt eller 
snarere slet ikke reguleret ift. konkurrencehensyn og vækstpotentiale. Samtidig er ord-
ningerne helt uregulerede ift. den ansattes almindelige lønmodtagerrettigheder, som på 
afgørende punkter er ikke-eksisterende.
OFA i den private sektor skal medvirke til et ’boost’ i innovation og jobskabelse og 
dermed være en gevinst for den private såvel som den offentlige sektor, hvis økonomier 
og ydelser i forvejen er uløseligt forbundne med hinanden.

Ekstrabemanding: Den OFA-ansatte indgår direkte som faglært/uddannet medarbejder 
eller ufaglært medhjælper i funktioner, som fremmer virksomhedens vækstpotentiale el-
ler arbejdsmiljø.

Nye funktioner og projekter: Derudover kan der – i særdeleshed - oprettes stillinger, der 
ellers ikke kan varetages, og som enten er en nyoprettet funktion eller et projekt, der 
ønskes analyseret, varetaget eller gennemført på forsøgsbasis.

Jobrotation og vikariater: OFA-ansatte kan erstatte fastansatte medarbejdere, når disse 
midlertidigt flyttes til varetagelse af projektorienterede opgaver eller efteruddannelse.

Forudsætninger: OFA-P er direkte erhvervsstøtte og skal som sådan være underlagt 
veldefinerede krav til virksomheden, der skal vurderes via ansøgning. Udover kravet 
om nettoudvidelse af antallet af medarbejdere, skal virksomheden på baggrund af sit 
årsregnskab/avance dokumentere, at den ikke selv kan finansiere medarbejderen, og 
det skal dertil dokumenteres/sandsynliggøres, at medarbejderen vil udgøre en gevinst 
for virksomhedens vækstpotentiale eller arbejdsmiljø og miljøhensyn. 
OFA-P retter sig i særdeleshed mod mindre virksomheder og små virksomheder med 
vækstpotentiale, herunder iværksættere, og mod stillinger i enhver virksomhed, der 
målrettet sigter på miljøforbedringer. Miljøforbedringer omfatter såvel virksomhedens 
interne arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen som service- og produktudvikling i ret-
ning af grøn omstilling og bæredygtig udvikling.
OFA-P kan dermed oprettes med supplerende midler fra bl.a. erhvervsstøtten til grøn 
omstilling og innovation.
OFA-P forudsætter evaluering, herunder nærmere kriterier for, hvordan og i hvilket 
forhold en evt. avance i kraft af ansættelsen kan tilgå virksomheden som overskud eller 
helt eller delvist skal indgå i finansiering af ansættelsen.            

OFA i den civile sektor/civilsamfundet, OFA-C  
Den civile sektor består af borgere, der organiserer sig i frivilligt, ulønnet arbejde, lokalt 
eller i foreninger, organisationer mv. med det formål at forbedre og udvikle områder, der 
ikke varetages af hverken den offentlige eller den private sektor. Der er mange eksemp-
ler på, at lokale ildsjæle er lykkedes med at organisere deres medborgere i forbedring og 
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udvikling af deres egne omgivelser og har skabt bæredygtig udvikling på mange planer, 
socialt, økonomisk, kulturelt og miljømæssigt. 
Et eksempel er vindmøllen fra Tvind, der i midten af 70´erne blev bygget af frivillige 
 kræfter og stimulerede til forskning i vindkraft, som i dag er en storindustri. 
Ældre eksemp  ler på civilsamfundets udviklende potentiale er Brugs- og Andelsforeninger, 
Højskolerne og Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi. Mere aktuelle initiativer 
findes indenfor økologisk drift og boligbyggeri, bl.a. Friland, Herta og Hjortshøj i Østjyl-
land (4). 

Udover det innovative potentiale løser civilsamfundet opgaver af værdi for fællesska-
bet og rummer arbejdsformer, hvor nærhed, sociale relationer og umiddelbar nytte er 
væsentlige elementer. 
OFA i den civile sektor er derfor attraktivt for såvel innovative ildsjæle, som for udsatte 
eller ’skæve’ eksistenser, og for borgere, der er ’stået af ræset’ uden af den grund at ville 
stille sig udenfor samfundet og tværtimod ønsker at bidrage med en almennyttig indsats. 

Det kendetegner frivilligt arbejde, at evt. overskud til hver en tid investeres i projektets 
almennyttige målsætning og udvikling, herunder til aflønning af få eller flere ansatte i 
bl.a. organisationer og socialøkonomiske virksomheder. 

Eksisterende projekter: Ledige borgere, der på baggrund af deres kompetencer og en-
gagement indgår som initiativtagere, tovholdere eller medarbejdere i almennyttige funk-
tioner og projekter, kan ansættes i OFA-C i deres nuværende funktion.

Nye funktioner og projekter: Ledige borgere kan ansøge om OFA-C til oprettelse af nye 
projekter på innovativ og selvstyrende basis til fremme af lokale eller almene forbedring-
er, almen trivsel eller bæredygtig udvikling og omstilling.

Forudsætninger: OFA i den civile sektor oprettes på baggrund af ansøgning og heraf 
følgende vurdering af projektet og ansøgers forudsætninger for varetagelse af projektets 
opgaver. Der udfærdiges kontrakt på ansættelsesforholdet. Da området er meget bredt, 
fra veldefinerede funktioner i bl.a. foreninger og socialøkonomiske virksomheder til mere 
’løse’ tilknytninger og forefaldende opgaver, er det op til en nærmere definition (5), på 
hvilke vilkår, OFA-C kan oprettes som fortsat selvstyrende og selvejende projekt, der 
både imødekommer ressourcestærke initiativtagere og tovholdere såvel som medarbej-
dere, der engagerer sig i projektet med begrænsede ressourcer. Det er dog netop denne 
store bredde i civilt arbejde, der muliggør både udfoldelse af civilt, almennyttigt, innova-
tivt potentiale og inkludering af borgere, der ellers er, eller er i risiko for at blive, ’tabt’ i 
de nuværende systemer.
OFA-C skal løbende evalueres under de kriterier, der modsvarer kontraktens målsætning 
og i øvrigt tilgodeser de fordele og afledte effekter, som ansættelser i den civile sektor 
kan bidrage med i form af kompetenceudvikling og netværk, mindre misbrug, mindre 
ensomhed, bedre integration og generelt værdiforøgelse i lokalområderne.

Dersom projekter finansieret med OFA-C (og herunder eksisterende puljer og midler til 
udvikling af frivilligt socialt arbejde, bæredygtig udvikling mv.) bliver selvbærende social-
økonomiske virksomheder, fratrækkes OFA-indkomsten gradvist. Dog i lighed med OFA-P 
under hensyntagen til projektet, herunder anvendelse af evt. overskud til opsupplering 
til fuldtidsstillinger eller andre investeringer i projektets videre udvikling.

------------------

*4) Trods Tvinds i øvrigt negative omdømme er det i denne sammenhæng rimeligt at henvise til Tvind-
møllen: Folkelig bevægelse og inspiration i industrien
http://www.folkecenter.dk/dk/rd/vindkraft/48017/tvindmollen/
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De nævnte eksempler i øvrigt udgør kun en brøkdel af tilsvarende initiativer på mange områder.

*5) Ansættelser i den civile sektor er en nyskabelse og forudsætter som sådan grundige overvejelser 
om afgrænsning, ansættelsesforhold, styring og kontrol. Det er vigtigt, at ansættelserne forvaltes af 
civilsamfundet, men præcis under hvilke forhold må afvente nøjere undersøgelser. 
Der er dog allerede fremsat forskellige forslag og idéer, der kan tages udgangspunkt i. 
Som et eksempel kan nævnes et forslag fra Den Alternative Velfærdskommission om en form for 
indlici tering - at bestemte velfærdsopgaver overdrages til f.eks. en boligforening, der får budget og 
ansvar for selv at varetage opgaverne. 
 
------------------

Anden del – Perspektivering

Barrierer, begrænsninger og almen interesse 
Ligesom den offentlige og den private sektor er afhængige af og forbundne med hinan-
den, er den civile sektor stærkt forbundet med begge, da den netop består i og involve-
rer borgernes almennyttige initiativer og ressourcer udenom de etablerede systemer. 
Der igennem udfylder den mange af de ’huller’, den offentlige og den private sektor 
ikke kan dække, og den bidrager dermed til udvikling af velfærdssamfundet, aktivt 
medborger skab, øget sammenhængskraft, social innovation og produktudvikling.

Både den offentlige og den private sektor støtter den civile, frivillige sektor gennem 
fonde og puljer og anerkender samtidig de gensidige interesser.

Social- og Integrationsministeriet påskønner de frivilliges indsats og anerkender åbent 
nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område (6).

Center for Socialøkonomi, Det Nationale Videncenter for Socialøkonomi, oprettet i 2007, 
opfordrer erhvervslivet til samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, som de kal-
der velfærdssamfundets udviklingslaboratorier, der giver inspiration til produktudvikling, 
og der peges på tilknytningen til civilsamfundet, der giver adgang til nye netværk og 
markeder samt styrkelse af virksomhedernes CSR, Corporate Social Responsibility (virk-
somheders samfundsansvar) (7).

Generelt ses en tendens i retning af mere fleksible grænser mellem de tre sektorer med 
baggrund i øget gensidig afhængighed og interessefællesskab. Samtidig er der gennem 
de senere år opstået voksende interesse for nye virksomhedsformer præget af almennyt-
te, dels i form af CSR og dels i form af socialøkonomiske virksomheder, som udspringer 
af almennyttige og frivillige vækstlag i den civile sektor (8).

Trods denne udvikling er reglerne for frivilligt arbejde i Danmark ikke kun mangfoldige, 
men også uoverskuelige og præget af barrierer, både hvad angår selve rekrutteringen og 
administration af de regler og tilskudsordninger, der særskilt vedrører adskillelsen mel-
lem ordinært lønnet arbejdskraft og frivillig arbejdskraft (9).

Barriererne rammer ikke mindst ledige borgere, der enten afholdes fra eller begrænses i 
frivilligt arbejde og iværksætteri af hensyn til rådighedsregler, der stiller krav om ledig-
gang frem for aktiv beskæftigelse og personligt initiativ i bl.a. den civile sektor. 
Da frivilligt arbejde desuden i mange henseender overlapper opgaver, der varetages el-
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ler kunne varetages af den private eller den offentlige sektor, kan det være svært at se, 
hvor det ene ender og det andet begynder. Det resulterer paradoksalt nok i, at ledige 
faguddannede kun i stærkt begrænset omfang må beskæftige sig ulønnet med opgaver 
indenfor deres eget fagområde, uanset disse opgaver ellers ikke varetages.

Et andet iøjnefaldende paradoks er, at ledige borgere, der modtager kontanthjælp el-
ler dagpenge, i vidt omfang belægges med begrænsninger i forhold til at opnå hel eller 
delvis selvforsørgelse gennem bl.a. deltidsarbejde og selvstændig virksomhed. 
På dagpengeområdet er muligheden for delvis selvforsørgelse med supplerende dag-
penge belagt med tidsbegrænsning, bl.a. 30-ugers reglen, og på kontanthjælpsområdet 
er det på enhver måde udelukket at bevare eller oprette selvstændig virksomhed med 
supplerende kontanthjælp. I begge tilfælde ses det paradoks, at borgere, der har mu-
lighed for at være delvist selvforsørgende, nødsages til at opgive deres aktiviteter til 
fordel for fuldtidsledighed og dermed fuld offentlig forsørgelse med enten dagpenge eller 
kontanthjælp.
Samtidig åbner kontanthjælp ingen muligheder for supplerende indtægt af nogen art og 
fastholder dermed borgeren i en kombination af økonomisk fattigdom og svækket initia-
tiv.
Disse eksempler viser, hvordan selve lovgivningen, der endda bærer betegnelsen ’ak-
tiv’, på paradoksal vis udgør barrierer, der direkte forhindrer initiativ, kompetencer og 
arbejds  kraft i at udfolde sig.
For den ledige arbejdskraft resulterer reglerne samtidig i belastninger og begrænsninger 
i form af rådighedskrav, aktiveringskrav og kontrol, samt generelt spild af tid, tab af 
kompetencer og netværk og usikkerhed om helt elementære levevilkår.

Generelt gælder det, at de nuværende regler i den kombinerede social- og beskæftigel-
sespolitik i væsentligt omfang virker imod deres hensigt, blokerer den ledige arbejds-
kraft og cementerer grænser mellem samfundets tre sektorer, der ikke længere er 
tidssvarende.
 
Løsningen på ledighed er initiativ og beskæftigelse. OFA åbner mulighed for et ’boost’ 
i anvendelsen af samfundets ressourcer til gavn for alle tre sektorer og til gavn for de 
ledige borgere.

------------------

*6) ”I Danmark er der en lang tradition for, at den civile sektor spiller en væsentlig rolle i løsningen af 
sociale udfordringer. Historisk set har den frivillige sociale sektor været med til at skabe social innova-
tion i dansk socialpolitik. Det har den gjort ved at skabe tillid og kontakt med og mellem mennesker og 
ved udvikling af alternative løsningsmodeller.
Regeringen påskønner den enorme indsats, mange mennesker yder i det frivillige arbejde, og aner-
kender nødvendigheden af de frivilliges inddragelse og medvirken på det sociale område. Et velfunge-
rende velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og en-
gageret frivillig sektor. Gennem frivilligt arbejde skabes stærke fællesskaber på tværs af generationer 
og social baggrund.”
Social- og Integrationsministeriet, http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/frivillig-sektor/
Sider/Start.aspx)

*7) ”For dig, som er i erhvervslivet
Hvorfor socialøkonomiske virksomhedsform er interessante for dig 
De er velfærdssamfundets udviklingslaboratorier - og giver inspiration til produktudvikling
De er sociale problemløsere - og kan tilføre en stærk dimension til CSR-strategien
De er ofte tilknyttet civilsamfundet- og giver adgang til nye netværk og markeder
De er professionelle virksomheder - og interessante leverandører og samarbejdspartnere”
Center for Socialøkonomi, http://socialokonomi.dk/cso/index.php?page=page&id=14
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*8) ”Tendenser for socialt iværksætteri
Uanset hvor man kigger hen i verden, tegner der sig et billede af, at socialt iværksætteri og social-
økonomiske virksomheder fylder en større og større del af det billede, der handler om virksomhedsdrift 
på en ny måde. Sociale iværksættere samles i netværk og organisationer og deler en fælles holdning 
til det at drive virksomhed med andre formål end udelukkende profit til ejerne. Den tendens er ved 
at sprede sig, og påpeges for eksempel også af Harvard professor Michael Porter, som har udtalt: “at 
fremtiden tilhører de virksomheder, der tænker i shared value og ikke share value, altså ikke skaber 
profit på samfundets bekostning”. Det gamle paradigme - hvad der er godt for virksomheder, er også 
godt for samfundet - vendes nu på hovedet og Michael Porter mener, at vi alle skal til at tænke om-
vendt - hvad der er godt for samfundet er også godt for virksomhederne.”
Center for Socialøkonomi, http://socialokonomi.dk/cso/index.php?page=artikel&id=16

*9) Barriere- og løsningskatalog for frivilligt arbejde
”På frivilligområdet arbejdes under en række rammebetingelser, der har betydning for både den en-
kelte frivillige og for de frivillige foreninger. De frivillige og foreningerne kan i den forbindelse møde 
barrierer, der gør det vanskeligt, dyrt eller tidskrævende at udføre det frivillige arbejde. Barriererne 
kan have meget forskellig karakter – nogle kan påvirke få specifikke foreninger eller frivillige, mens 
andre kan opleves som en udfordring for mange.”
Social- og Integrationsministeriet, Barriere- og løsningskatalog for frivilligt arbejde, http://www.
sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Udsatte-voksne/politik/Det-faelles-ansvar-II/Documents/Deloitte_
Frivilligområdet%20Katalog%20afsluttende%20afrapportering_Juni%202012_final.pdf
  
------------------

Konsekvenser af OFA - bortfald af begrænsninger 
Som konsekvens af OFA opløses de problemstillinger, der ellers har begrænset de ledige 
borgeres personlige initiativ og adgang til deltidsstillinger, freelancearbejde og selvstæn-
dig virksomhed, idet den OFA-ansatte uden fradrag i OFA-indkomsten kan supplere sin 
indtægt op til et loft, f.eks. kr. 20.620/md. Det indebærer at:

- 30-ugers reglen for supplerende dagpenge bortfalder 
Hidtidigt problem: Ledige dagpengemodtagere skal opgive deltidsarbejde og freelance-
opgaver til fordel for fuldtidsledighed efter i alt 30 (påbegyndte) uger med egen ind-
komst, uanset indkomstens størrelse.
 
- Forbud mod supplerende indtægt med kontanthjælp bortfalder
Hidtidigt problem: Kontanthjælpsmodtagere kan ikke forbedre deres økonomi udover 
kontanthjælpen (f.eks. 10.300,-/før skat), da al egen-indkomst fratrækkes i kontant-
hjælpen. 

- 78-ugers reglen bortfalder for dagpengemodtagere med selvstændig virksomhed 
Hidtidigt problem: Medmindre selvstændig virksomhed i løbet af 78 uger giver indtægt, 
man kan leve af, skal virksomheden nedlægges helt til fordel for fuldtidsledighed.

- Forbud mod oprettelse/bevarelse af selvstændig virksomhed med kontanthjælp bort-
falder
Hidtidigt problem: Til fordel for fuldtidsledighed må kontanthjælpsmodtagere ikke 
oprette selvstændig virksomhed med supplerende kontanthjælp (op til f.eks. 10.300/md. 
før skat), og dagpengemodtagere, der overgår til kontanthjælp, skal derfor afvikle evt. 
virksomhed. Det samme gælder selvstændige, som ikke er berettiget til kontanthjælp, 
medmindre de afvikler virksomheden helt, uanset den giver en vis indkomst, der er la-
vere end kontanthjælpen. 

Bortfald af disse begrænsninger gælder naturligt for ledige borgere, der ansættes i OFA. 
Således kan en OFA-ansat etablere og bevare selvstændig virksomhed samt supplere sin 
indtægt.
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Begrænsningerne bortfalder derfor også generelt og erstattes af et indtægtsloft for le-
dige borgere, der ikke kan anvises arbejde og derfor modtager dagpenge eller kontant-
hjælp.
Endvidere bortfalder alle regler, der begrænser ledige borgeres engagement i frivilligt 
arbejde. 
  
Effekten af OFA indebærer, at ledige borgere uden begrænsninger (10) kan opnå 
deltids ansæt telser samt engagere sig på eget initiativ i bl.a. selvstændig virksomhed, 
deltidsarbej de, som freelancer, tilkaldevikar etc. Dermed opnås tilknytning til arbejds-
markedet samt vedligeholdelse og udvikling af kompetencer og initiativ. 
For arbejdsgivere opnås fleksibel adgang til arbejdskraft, og det bliver lettere at ud-
vide med duelig arbejdskraft, da det blot indebærer en forøgelse af den OFA-ansattes 
arbejds tid.

------------------

*10) Begrænsningerne erstattes af et indtægtsloft, hvor indtægter ud over ‘loftet’ fratrækkes i over-
førselsindkomst eller OFA-indkomst. Dermed får ledige borgere både mulighed for at forbedre egen 
indkomst og mulighed for at udvide egne aktiviteter og engagement uden begrænsninger.  
Til sammenligning henviser vi til, at f.eks. førtidspenionister kan supplere pensionen med egen ind-
komst op til kr. 69.800,-/år og indkomst herudover fratrækkes pensionen med 30%.
 
------------------
  

Implementering af OFA
OFA´s muligheder og afledte muligheder er mange og åbner naturligvis et behov for 
erfaringer, beregninger og udarbejdelse af klare retningslinjer. Det involverer et stort 
arbejde fra de implicerede parter, herunder samarbejde mellem bl.a. stat, jobcentre og 
A-kasser. 
I den henseende er OFA i lighed med alle andre omlægninger ikke udgiftsneutral. Vi 
mener dog, at grundidéerne i OFA i alle henseender udgør en klar forbedring af sam-
fundsøkonomien såvel som et ’boost’ for initiativ, innovation og beskæftigelse og skridt 
i retning af den omstilling, der er nødvendig for fremtidig bæredygtighed, både socialt, 
økonomisk og ’grønt’.
OFA kan i første omgang implementeres helt eller delvist som forsøgsordning i en for-
søgskommune, og derudover kan de til grund liggende idéer søges gradvist eller delvist 
implementeret i den eksisterende lovgivning.

Yderligere tiltag i forlængelse af OFA: ‘POP’
OFA afleder yderligere muligheder på beskæftigelsesområdet, da det til grund liggende 
perspektiv er at skabe dynamik og beskæftigelse for de milliarder, der ellers udbetales 
direkte som overførselsindkomster til lediggang og indirekte forbruges i administration 
og afledte udgifter, herunder på de sociale budgetter og syge-/sundhedsområdet.

’POP’ – Personligt opkvalificeringsprojekt: Blandt yderligere tiltag i denne retning ser 
vi muligheden for Personligt opkvalificeringsprojekt/’POP’, som kan oprettes til ledige 
borgere, som ikke kan opnå eller anvises ordinært arbejde, herunder OFA, og/eller har 
større fordel af at bruge tid på et personligt opkvalificeringsprojekt på eget initiativ.
Dette kan omfatte så forskellige områder som selvstudier, kreativ produktion og forbere-
dende undersøgelser til og evt. forsøgsvis etablering af selvstændig virksomhed.
POP indebærer en veldefineret målsætning for projektet og forudsætter godkendelse/ 
kontrakt samt evaluering.
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POP kan evt. godkendes som en projektperiode, der for dagpengemodtageres vedkom-
mende som noget nyt i så fald forlænger dagpengeperioden, og afhængig af projektet 
kan ’POP’ evt. danne grundlag for oprettelse af OFA. 

Formålet med ’POP’ er at skabe forpligtende og meningsfuldt ’frirum’ i en ledighedsperi-
ode til opkvalificerende beskæftigelse på eget initiativ. 
Perioden kan f.eks. være fire uger eller op til tre måneder med mulighed for forlængelse. 
’POP’ indebærer derfor friholdelse fra enhver form for beskæftigelsesfremmende foran-
staltninger, kontrol, kontaktforløb o. lign. som for nuværende er pålagt ved lov med 
udgangspunkt i ’ret og pligt’. 

POP er som udgangspunkt udgiftsneutralt og repræsenterer dertil en besparelse, da den 
ledige borger selv forestår sin beskæftigelse i projektet. Administrationen består i god-
kendelse, kontrakt og evaluering, som kan modsvare de nuværende kontaktforløb, job-
planer og samtaler med bl.a. Jobcentre og A-kasser.

POP kan derudover udvides til at omfatte kursus/uddannelse/mentorvejledning mv. – 
herunder samarbejde med andre ledige borgere i ’POP’.
Den ledige borger i ’POP’ står til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, der kan 
anvises ordinært arbejde og under hensyntagen til en vurdering af det igangværende 
projekt.

Ledighedens pris
Det offentlige bruger årligt over 90 milliarder kr. alene i overførselsindkomster til om-
kring 750.000 ledige borgere i den arbejdsduelige alder. Til dette beløb skal lægges et 
stort, men ukendt, antal milliarder til bl.a. behandling af den mistrivsel, alene ledighed 
og deraf følgende marginalisering fra arbejdsmarkedet og samfundslivet resulterer i, 
herunder psykisk sygdom, lavt selvværd, isolation, misbrug, kriminalitet og børns mis-
trivsel i familier, der er negativt præget af ledighed.  

Dertil kommer udgifter til sygefravær, som i 2011 kostede samfundet 56 milliarder kr., 
med den største andel i offentlige ansættelser. Dette sygefravær kan i vid udstrækning 
relateres til stress og udbrændthed, og altså en mangel på ’hænder’.

Endelig er der et også ukendt milliardbeløb anvendt på administration, kontrol og ak-
tivering i forbindelse med ledighed, hvoraf en betydelig andel er spildt, da foranstaltning-
erne i vidt omfang ikke bringer de ledige borgere i arbejde. I årene 2006-9 spildtes der 
således knap 9,4 milliarder alene på aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere uden nogen gavn og endda med negativ effekt, hvilket blev påpeget af 
Rigsrevisionen i 2010.  

Blandt de ledige borgere er en del naturligvis tilfredse med en tilværelse finansieret af 
passiv forsørgelse, bl.a. kronisk syge, samt ældre borgere i tilbagetrækning fra arbejds-
markedet.  
På baggrund af Beskæftigelsesministeriets tal anslår vi, at mellem mindst 500.000 – 
600.000 personer i Danmark er ufrivilligt udenfor arbejdsmarkedet og uddannelsessyste-
met og ville vælge beskæftigelse eller uddannelse, hvis der var realistisk mulighed for 
det.

Det store antal ledige borgere repræsenterer ressourcer af alle slags og på alle niveauer, 
fra ufaglærte til højtuddannede. Omkring 160.000 figurerer i arbejdsstyrken som ledig 
og umiddelbart til rådighed stående arbejdskraft, finansieret af kontanthjælp og dag-
penge. Dertil kommer omkring 90.000 kontanthjælpsmodtagere, som, uden at være 
syge, betragtes som ikke-arbejdsmarkedsparate, da de ikke kan rummes på det eksiste-
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rende arbejdsmarked. De repræsenterer ikke desto mindre ressourcer, som i lighed med 
ressourcerne hos en væsentlig andel af de 245.000 førtidspensionister på varig, pas-
siv ydelse bør og kan komme i spil, hvis arbejdsmarkedet og samfundets indretninger 
modsvarer dem.

Der er kort sagt tale om en situation, hvor en meget stor gruppe borgere og dermed 
enorme menneskelige og faglige ressourcer holdes udenfor arbejdsmarkedet og sam-
fundslivet til skade for sig selv og til tab for samfundet, både økonomisk og i form af 
’bløde værdier’ som udvikling, trivsel, sammenhængskraft, fællesskab og demokrati.

Konsekvenser af den hidtidige beskæftigelsespolitik
Ud over de svimlende milliardbeløb til bl.a. offentlig forsørgelse af borgere, der ønsker 
meningsfuld og aktiv deltagelse i samfundslivet, er vi vidner til, at den offentlige ser-
vice forringes, og at private virksomheder ikke har råd til at ansætte medarbejdere og 
dermed skabe arbejdspladser. Vi ser også, at lokalsamfund forfalder pga. manglende 
vedligeholdelse og manglende muligheder for selvforvaltning.

Generelt er vi vidner til en udhuling af selve arbejdsbegrebet, som skyldes særordninger, 
som især har ramt negativt blandt ledige på kontanthjælp og dagpenge. ’Noget for no-
get’-tankegangen og uklare sammenblandinger af ’ret og pligt’ har foruden meningsløse 
kursusforløb resulteret i kunstige arbejdsformer som løntilskudsjob, praktikansættelser 
og ’arbejde for kontanthjælpen’, også kaldet kontanthjælpsjob.
Disse ordninger har iflg. lovgivningen haft til hensigt at hjælpe ledige borgere i ordinær 
beskæftigelse, men resultatet står ikke i forhold til indsatsen. I stedet ser vi udbredt 
misbrug af den ledige arbejdskraft, hvor særordningerne erstatter ordinært arbejde, 
både i den offentlige og den private sektor. Vi ser en situation, hvor ledige i særord-
ninger for ledige reelt ’stjæler arbejde fra sig selv’ og på mærkværdigste vis vedbliver at 
være ledige, selv om de arbejder. 

I 2011 var knap 60.000 ansat i løntilskudsjob, heraf knap 40.000 i den offentlige sektor, 
hvor en fuldtidsstilling på typisk seks måneder maksimalt aflønnes med dagpengesat-
sen på omkring 17.000/md. uden ordinære rettigheder, herunder manglende optjening 
af dagpengeret. Selv i jobrotationsstillinger, hvor ledige borgere vikarierer for ordinært 
ansatte kolleger, er det tilladt at bruge løntilskud og dermed aflønne en fuldtidsstilling 
med dagpengesatsen uden genoptjeningsret - samtidig med, at den ansatte fortsat skal 
opfylde sin rådighedsforpligtelse med bl.a. jobsøgning.        
Samme vilkår gælder ansættelser i virksomhedspraktik, som i vid udstrækning gør brug 
af de lediges arbejdskraft og kompetencer, uden at der udbetales løn. Det begrundes 
med, at virksomhedspraktikken øger den lediges tilknytning og kendskab til arbejds-
markedet, hvilket ellers i forvejen kendetegner enhver ordinært lønnet ansættelse og 
altså ikke er et særligt tilbud til den ledige. I 2011 var omkring 70.000 personer i virk-
somhedspraktik af en varighed af typisk 4 uger, heraf 50.000 i den private sektor.

Dette misbrug af ledig arbejdskraft og deraf følgende udhuling af arbejdsbegrebet og 
almindelige lønmodtagerrettigheder kan betragtes under et i begrebet ’aktivering’, som 
i lovgivningen også betegnes ‘tilbud’. Aktivering dækker enhver såkaldt beskæftigelses-
indsats over for ledige på dagpenge og kontanthjælp, uanset om der er tale om regulært 
arbejde, afklaringsforløb eller et jobsøgningskursus.
Hånd i hånd med denne udhuling af arbejdsbegrebet og misbrug af ledig arbejdskraft 
har vi set en udpræget mistænkeliggørelse af ledige, som er kommet til udtryk gennem 
kontrol af den lediges rådighed gennem bl.a. rådighedssamtaler og dokumentation for 
jobsøgning, og ikke mindst gennem aktivering som en pligt, hvor den ledige er blevet 
tvunget til at overdrage sin tid og kompetencer som gratis arbejdskraft eller til mere el-
ler mindre meningsløse kursusforløb.
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Tilsammen har disse forhold resulteret i den nu ganske udbredte forestilling om, at med 
mindre ledige ’aktiveres’, er de af natur passive. Herfra har det vist sig, at der ikke er 
langt til det skarpe skel mellem ydere og nydere. Dette til trods for, at netop de ledige 
borgere på ingen måde nyder de almindelige rettigheder, der gælder på det ordinære ar-
bejdsmarked, og tværtimod ansættes som midlertidig gratis eller billig arbejdskraft side 
om side med deres fastansatte, ordinært lønnede kolleger. Dertil kommer, at den ledige 
i almindelighed ikke nyder hverken respekt eller påskønnelse for sin plads i samfunds-
livet og sjældent kan nyde den tilfredsstillelse, det er, at omsætte sine kompetencer til 
meningsfuld beskæftigelse på lige vilkår til gavn for sig selv og fællesskabet. Endelig 
er der rent økonomisk ikke råd til megen nydelse for en månedlig indkomst før skat på 
17.073,- (højeste dagpengesats) og 10.345,- (kontanthjælp til voksne over 25 år uden 
forsørgerpligt).

Overordnet ser vi, at samfundet som helhed og velfærdsstaten er ude af balance. Milli-
arderne bruges åbenlyst forkert, og resultatet er forringelser i den offentlige service, 
mangel på arbejdspladser, øget sygdom og sygefravær, stigende ulighed og utryghed, 
isolation og stress, frygt for fyringsrunder og søgen efter syndebukke.

Disse ubalancer opleves naturligvis stærkest af dem, der er berørte, og de er samtidig 
dem, der har mindst indflydelse på samfundsdebatten og samfundets udvikling. Dermed 
opstår et betydeligt demokratisk underskud i skyggen af den veletablerede og ’lige’ del 
af Danmark.

Nyt syn på beskæftigelse, velfærd og økonomi
I Landsforeningen Lediges Vilkår mener vi, at der er behov for et probat anderledes 
syn på arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken, hvis denne udvikling skal vendes. 
Juste ringer i overførselsindkomster, skattetryk og hidtidige ordninger for ledige borgere 
er ikke løsningen på de nuværende problemer. Det er tværtimod en fortsættelse af den 
igangværende udvikling i retning af øget marginalisering og ulighed, og i sidste ende 
valg et mellem enten øget fattigdom og ufrihed blandt udsatte grupper eller fortsat sti-
gende offentlige udgifter til administration, hjælp og forsørgelse af de samme grupper. 

Vi mener, at de mange milliarder, der årligt bruges på forsørgelse og virkningsløse og 
direkte begrænsende indsatser overfor ledige borgere, skal bruges aktivt i skabelsen af 
et ligeværdigt arbejdsmarked, nye arbejdspladser og kreative og innovative projekter. 
De lediges tid og kompetencer skal indgå som aktiver frem for passiver og inkludere det 
størst mulige antal borgere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet til gavn for både den 
offentlige service og økonomi, den private sektor, det civile arbejdsmarked og borgeren 
selv.

Erik Huigen,  
Cand. Mag. i idéhistorie og 
religionsvidenskab
Formand,  
Landsforeningen Lediges 
Vilkår

Birgitte Stær,  
Cand. Arch., PD i billedkunst
Bestyrelsesmedlem,  
Landsforeningen Lediges 
Vilkår

Ivan Normann Andersen, 
Cand. Phil i historie
Medlem,  
Landsforeningen Lediges 
Vilkår

August 2012
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BILAG. Pjece fra FOA Århus og HK Kommunal Østjylland 

(http://www.bupl.dk/iwfile/AGMD-7VQL6Y/$file/npm_foa_hk.pdf)

Hvad er New Public Management?
’New Public Management’ er en fælles betegnelse for en række forskellige organisations-
måder og styringsmetoder, som oprindeligt stammer fra det private erhvervsliv og i dag 
anvendes mere og mere indenfor det offentlige.
På de følgende sider vil vi sætte fokus på begrebet, på teorierne bag og på hvilken be-
tydning det får for den offentlige sektor, for borgerne og for os som ansatte.
God læselyst

  Kirsten Normann Andersen                         Claus Gahrn
           formand FOA Århus                formand HK Kommunal Østjylland
          
           FOA Århus                             HK Kommunal Østjylland

Teorierne bag New Public Management
’New Public Management’ (NPM) kom frem i midten af 80’erne og er en slags overskrift 
for det nyliberale opgør med velfærdsstaten.

NPM ser mennesket, som et socialt isoleret individ, der konstant er på jagt efter at opfyl-
de sine egne behov. Det kaldes også ’rationel nyttemaksimering’ og bygger på en teori, 
der hedder ’New Institutional Economics’.

NPM ser borgernes forhold til politik og til det offentlige i forlængelse heraf, dvs. som 
måder at opfylde egne behov på. Denne opfattelse bygger på en teori, der hedder ’Public 
Choice’.

NPM konkretiserer disse to teorier i nogle styringsmetoder, som prioriterer økonomisk ef-
fektivitet og rationalitet højere end borgernes demokratiske indflydelse på den offentlige 
forvaltning. Det individuelle brugerbegreb erstatter det tidligere fælles og solidariske 
borgerbegreb som målepunkt for den offentlige virksomhed.

I overensstemmelse med ’Puclic Choice’-teorien indføres et begreb kendt fra Middelalder-
en, nemlig ’principal-agent’; den ene part (principalen) uddelegerer udførelsen af en 
given opgave til den anden part (agenten).
Derfor den megen snak om ledelse.

Dette forhold erstatter det kollegiale princip, hvor det offentlige hverv blev varetaget i 
et fællesskab mellem ligestillede. Dermed gøres der op med opfattelsen af de offentlige 
ansatte som myndige forvaltere af offentlig ejendom og af borgernes interesser.

Men ikke nok med det. De nævnte teorier går faktisk videre og afskriver muligheden for 
ægte kollektive og forpligtende relationer. De forstår alene demokratiet som en politisk 
ramme om konkurrencen mellem forskellige samfunds- og brugergrupper, der jagter 
deres egne interesser.
Derfor kan det ikke overlades til det demokratiske system at kontrollere det offentlige. 
Det vil bare ende i det rene anarki. I stedet må der udvikles nye reguleringsmetoder.

bilag
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Kontrakten som hovedprincip
NPM gør derfor indgåelse af kontrakter til det bærende princip for regulering af de 
offent lige ansattes og brugernes adfærd.
Ifølge teorierne bag NPM er kontrakten den mest rationelle metode for ledelsen (’princi-
palen’) til at regulere og styre medarbejderne (’agenterne’). Fordi de offentlige ansatte 
– ifølge disse teorier - vil forfølge deres egne interesser, og derfor nok vil snyde og op-
bygge sindrige systemer, der favoriserer dem selv. Mistilliden, som er et grundvilkår på 
ethvert marked, indføres på denne måde som princip i hele den offentlige sektor. Og 
begrunder samtidig den øgede magtkoncentration hos de øverste ledelses lag.

Når forvaltningernes betydning mindskes, mindskes også de faglige forpligtelsesforhold. 
De erstattes af en omfattende decentralisering af ansvarsforholdet helt ud til de enkelte 
teams og institutioner. ’Selvledelse’ kaldes det. Men reelt holdes disse yderste led i en 
meget stram snor af et omfattende kontraktsystem, hvor hvert enkelt led er forbundet 
med det næste via en kontrakt. På den måde står lederne øverst i hierarkiet ikke i et 
direkte ansvarsforhold hverken til det politisk-demokratiske system eller til de under-
ordnede. I stedet henvises til kontraktsystemet.

Det samme gælder i forhold til borgerne, der alene får det, de har kontrakt på og ikke 
med rimelighed kan forvente en standard, der går ud over kontraktens ordlyd. På den 
led kommer det offentlige til at fungere nøjagtig som en hvilken som helst servicevirk-
somhed på markedet.

Markedsstyring
Siden NPM så dagens lys i 1980’erne, er dets indhold blevet forfinet og praktisk videre-
udviklet mange gange. Sigtet har hele tiden været at udforme og retfærdiggøre omdan-
nelsen af den offentlige sektor til et stort marked. Fx gennem markedsefterlignende 
strukturer som Bestiller-Udfører-Modtager-modeller (BUM), virksomhedsregnskaber, 
resultatcentre, resultatkontrakter, produktivitetsparametre, virksomhedsplaner og ser-
vicestrategier.

De faglige begrundelser ignoreres og tages kun med i den udstrækning, de understøtter 
de økonomiske mål eller kan indgå i en overordnet beskrivelse af kvalitetsstandarder.

I VK-regeringens oplæg til ’frit valgs’-reformen, til Strukturreformen, i udkastet til 
Kvalitetsreform, i regionernes sygehusplaner, indenfor hjemmeplejen osv. fremgår det 
tydeligt, at kun ved at bruge økonomiske incitamenter kan man få ansatte og institu-
tioner til at gøre det, man ønsker. Netop fordi det menneskesyn og de teorier, disse tiltag 
bygger på, udelukker enhver form for tillid til de ansattes forpligtethed.
Sidste skud på stammen er indførelsen af en slags moralsk overbygning som fx 
’værdibaseret ledelse’. Formålet er at forpligte de offentlige ansatte til moralsk at 
accepte re den nye vidtgående magt hos ledelsessystemet og underordne sig kontrakt-
systemets myndighed.

Voksende modstand
Men det ser ud til, at NPM-bølgen er ved at støde på en omfattende modstand både hos 
de offentlige ansatte og blandt borgerne. Færre og færre kan få øje på forbedringerne, 
mens flere og flere oplever et voksende bureaukrati, formålsløs dokumentation, ringe-
re kvalitet, mindre arbejdsglæde og øget stress. Netop som følge af det krydspres, de 
ansatte er fanget i hver dag, hvor statistikkerne vægter mere end deres egne oplevelser 
og erfaringer. ’Selvledelse’ opleves mere og mere som en hul frase.

Vi bør derfor stille spørgsmålet, om vi er enige i det menneskesyn, der ligger bag NPM? 
Er vi enige i, at alle borgere, vælgere og offentlige ansatte som udgangspunkt kun tæn-
ker på sig selv og deres egne interesser? Hvor mange mon deler dette synspunkt, når 
det kommer til stykket?

bilag



22OFA - Landsforeningen Lediges Vilkår, august 2012

Derfor skal vi i fremtiden spørge mere ind til begrundelserne for de mange omstrukture-
ringer, for kontrakter, ledelsesfikseringen og de nye smarte ord.

Vi skal høre politikerne og de øverste ledere, om de mener, at den enkelte offentlige 
ansat kan beslutte og handle med myndighed? Om de offentlige ansatte og borgerne 
sammen kan finde ud af, hvad der er kvalitet, og hvad der ikke er?

Svarer de bekræftende – hvilket nok er mest sandsynligt – kan vi spørge, hvorfor i alver-
den de så indfører et ledelses- og styringssystem, som kun giver mening, hvis man som 
udgangspunkt ikke har tillid til hinanden.

Udgivet af HK Kommunal Østjylland og FOA Århus, januar 2008
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