
Hvad har regeringen egentlig gjort for os? 
 
 
Af Astrid Krag, ældreordfører (S), tidligere sundhedsminister og medlem af FOA 
 
 
Se, det spørgsmål har jeg den seneste tid fået flere gange, når jeg har været 
rundt og snakke med medlemmer af FOA. Og når jeg så har givet nogle 
eksempler på de forbedringer, som regeringen har gennemført for helt 
almindelige mennesker, har folk sagt ”det burde du skrive et indlæg om”. 
Opfordringen mod-taget, og hvis du læser med, vil du se, at der er mere end én 
grund til ikke at ønske sig tilbage til tiden med de borgerliges rødvins-reformer og 
velfærds-forringelser. 
 
Da vi overtog regeringsansvaret for snart tre år siden, var det populært sagt et 
håndværkertilbud, vi stod med. VK-regeringen havde med støtte fra Dansk 
Folkeparti forsømt at vedligeholde Danmarks økonomi i de gode år - ja, faktisk 
havde Lars Løkke aflyst krisen allerede i 2008. 
 
Så i stedet for at knokle for at trække vores økonomi fri af krisen gav Lars Løkke 
og Kristian Thulesen Dahl ufinansierede skattelettelser til de rigeste - og derfor fik 
deres skattereform tilnavnet 'rødvinsreformen'. Privathospitalerne blev overbetalt 
med knap en milliard, og vores fælles sundhedskroner gik til at betale for private 
sundhedsforsikringer, der gav nogle mulighed for at springe foran i køen. Alt det 
har vi nu sat en solid stopper for. 
 
Men skaden for dansk økonomi var jo sket, og derfor var der heller ikke plads til 
gigantiske armbevægelser, da vi kom i regering. Men lighed og velfærd var og er 
hjerteblod for os. Derfor lagde vi os alligevel i selen for at sikre vores danske 
velfærdssamfund. 
 
De kolde kontanter først: Med vores skattereform får FOA's medlemmer - og alle 
andre danskere med almindelige lønninger - hver eneste måned en kontant 
skattelettelse. Vi havde et klart ønske om, at det skulle kunne mærkes for den 
almindelige dansker, og derfor har vi næsten fordoblet beskæftigelsesfradraget. 
Og enlige forsørgere, der skal få hverdagen til at hænge sammen med kun én 
indkomst, har fået et helt særligt beskæftigelsesfradrag. Det er politik i social 
balance. I modsætning til VKO mener vi nemlig ikke, at det er de rigeste, der har 
brug for en hånd med en skattesænkning. Også for pensionisterne har vi sørget 
for, at dem, der ikke har de store private opsparinger, får mere at gøre godt med. 
Pensionstillægget er hævet, og det samme er ældrechecken. 
 
 



Som sundhedsminister kunne jeg glæde mig over, at vi modsat stort set alle 
andre europæiske lande ikke skar i sundhedsvæsnet og indførte brugerbetaling. 
Tværtimod har denne regering afskaffet en del af den brugerbetaling, som de 
borgerlige indførte på sundhed, blandt andet på behandling af ufrivillig 
barnløshed. Desuden har vi puttet flere penge i sundhedsvæsnet hvert år, selv 
om der har været krise.  
 
Noget af det, der har været vigtigt for os, er at sikre, at man har de samme 
rettigheder, lige meget om man er fysisk eller psykisk syg. Det har vi sikret med 
lovgivning i Folketinget, og vi har over flere omgange givet penge til psykiatrien, 
senest 2,2 mia. her i foråret. Pengene skal blandt andet bruges på at ansætte op 
mod 500 flere i psykiatrien. 
 
Desuden har vi sat ind mod kræft. Vi har netop fremlagt et sundhedsudspil på 5 
mia. kr., der blandt meget andet skal styrke kræftbehandlingen. For eksempel 
skal de praktiserende læger have bedre muligheder for at opdage kræftudbrud 
tidligere og hurtigt kunne sende patienten på hospitalet til undersøgelse. 
 
Og vi har forbedret forholdene for ældre medicinske patienter ved at øge de 
penge, kommunerne får til at tage sig af de ældre. Vi vil undgå unødvendige 
genindlæggelser og sørge for, at så mange ældre som muligt kan få pleje 
derhjemme i stedet for at skulle på sygehuset og det har vi givet over en halv 
milliard til kommunerne til at sikre. 
 
På beskæftigelsesområdet har vi lavet flere reformer, blandt andet af 
sygedagpenge. Sygdom kan ramme os alle og derfor har vi ændret systemet så 
det nu er sådan, at ingen længere risikerer at falde ned i et ”sort hul” og stå uden 
ind-komst. Derudover gør vi også hjælpen bedre, så den sygemeldte ikke kun er 
sikret indkomst, men også tidligere møder en målrettet indsats. 
 
Det er klart, at mange af de reformer, vi har lavet - på sygedagpenge, af 
førtidspensionen og beskæftigelses-systemet - ikke er bedre, end den måde de 
bliver gennemført på lokalt af vores 98 kommuner. Og der har været eksempler, 
der er helt hen i vejret. Derfor også en opfordring herfra om, at I tager fat i jeres 
afdeling eller mig, hvis I støder på noget, der er helt åndssvagt. Så kan vi gå 
videre med det. Reformerne er store og vigtige, og vi får bedre systemer ud af 
det for de mennesker, det handler om - men de skal virke rigtigt, før vi er i mål.  
 
Her til slut vil jeg gerne komme ind på noget, som fylder meget i medierne for 
tiden: dagpenge. For fire år siden kom Kristian Thulesen Dahl til Lars Løkke med 
et forslag om, om at halvere dagpengeperioden. Krisen var jo alligevel snart ovre, 
lød begrundelsen. Men som så meget andet af det, Dansk Folkeparti og Lars 
Løkke ellers går og siger, holdt det ikke stik. 



Vi gik til valg på at ændre den dagpengereform, som Lars Løkke og Kristian 
Thulesen Dahl fik flertal for i folketinget. Men efter valget var flertallet bag 
partierne, der stod bag reformen, kun blevet større. Derfor var der efter valget i 
2011 stadig ikke flertal til at ændre på dagpengene.  
 
Vi har, siden reformen trådte i kraft, arbejdet på at mildne konsekvenserne af 
den. Vi forlængede dagpengeperioden midlertidigt. Vi har sørget for, at ingen har 
stået uden forsørgelse efter to år på dagpenge - gennem uddannelsesydelse og 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Vi har forbedret hjælpen til arbejdsløse, så 
flere kan få efteruddannelse og et job. Og vi har lavet vækstplaner og offentlige 
investeringer, så der kan komme flere arbejdspladser. Dem der falder ud af 
systemet lige nu falder på grund af den gamle 4-årige dagpengeperiode og det 
viser os, at det er så vigtigt at vi gør hvad vi kan for at sikre øget beskæftigelse 
og efteruddannelse af dem, der går ledige i meget lang tid uden at kunne få et 
job. Vi skal have alle med, når vi kommer ud gennem krisen. For det sikrer den 
tryghed, der er så vigtig for alle mennesker.  
 
Heldigvis ser det lysere ud. Arbejdsløsheden har ikke været lavere i fire år, og 
vores ansvarlige politik har gjort, at vi stadig har råd til at forbedre velfærden. 
Det står i modsætning til Lars Løkke. Han vil med sin nulvækst ikke bruge en 
krone ekstra på velfærd i minimum 5 år, hvis Venstre genvinder magten. Men vi 
har ikke råd til flere borgerlige eksperimenter. Danmark skal blive på sporet. Og 
det har vi brug for din hjælp til ved det kommende valg. 
 


