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Socialpædagogerne Nordsjælland 

1. november 2017 

Hvordan er det lige det ser ud med 
velfærden 

- Et 80% velfærdssamfund 



Tak for indbydelsen 

• Knud Aarup, 62 år, bor i Aarhus 

• Uafhængig agent i udvikling af velfærdssamfundet 

• Formand for Socialpolitisk Forening, Formand for Røde 
Kors Aarhus, medl. af bestyrelsen i Lær for livet, Kirkens 
Korshær Aarhus, Huset Venture 

• Tidligere: Socialstyrelsen, Randers Kommune, Det Jyske 
Musikkonservatorium, Horsens Kommune, Hadsten 
Kommune, Kommunedata, PLS Consult (Rambøll Mgm.), 
Arbejdsdirektoratet og Indenrigsministeriet 

• Leder siden 1986 – chef siden 1990 

• Undervist siden 1979 – AU, AAU, ABS, professionsudd. 

• Censor på de samfundsvidenskabelige uddannelser 

• Jeg har blandet mig i mange år – bl.a. Frivillighedens 
Velfærdssamfund, 2010, samt blogger på Mandag 
Morgen, Altinget, PIOPIO 
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Hvad vil jeg sige noget om? 

1. En stigende utryghed 

2. Velfærdssamfund er en illusion  
- det gælder kun for de 80% 

3. Fremtidens sociale problemer 
skabes i dag 

4. Nødvendige forandringer i Danmark 
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Er vi ved at miste troen på 
fællesskabets støttende hånd? 
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Stigende  
utryghed 

• Den 
gennemsnitlige 
tryghed faldet de 
sidste 10-15 år 

 

• Andel af utrygge 
voksne vokset 
fra 2,6% til 
17,7% i 2015 – 
med et lille fald i 
2017 
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Hvem bliver utrygge? 
(”andel utrygge”) 
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De ufaglærte bliver mere utrygge 

Dem udenfor ligger højt 

Dagpenge-usikkerhed og utryghed stiger 
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Hvor lang er man ude i sumpen? 

Angsten for den 
sociale deroute 



Den manglende hånd under… 

Vi er bange for 

 Ikke at have penge nok på 
pension (30%) 

 Ikke at have penge til 
uventede udgifter (34%) 

 Ikke at få behandling når vi 
bliver syge (40%) 

 Ikke at få hjælp når vi 
bliver gamle (52%) 

 

Velfærdssamfundets 
historiske kerneopgaver 
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Fattigdommen i DK stiger  
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Nye tal fra AE (18. april 2017) 

• fortsat stigning i antal 
fattige 

• Stort problem med 
børn i fattigdom 

 

 Risiko for mindsket 
indlæringskapacitet 

 Giver store offentlige 
udgifter om 20-25 år 

45.000 

16.000 



Anbragte børn og unge  
klarer sig dårligt 

 

 

 

 

”Anbragte kommer 
ud af anbringelsen 
uden positive 
effekter”  
– uddannelse, beskæftigelse, 
sundhed, kriminalitet, osv  

 - livsduelighed 
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• Mennesker med handicap eller 
psykiske lidelser kommer ikke i  
beskæftigelse 
(ca. 700.000 har en funktionsnedsættelse og 
hver 5. bliver ramt af psykisk sygdom) 

• Beskæftigelsesgrad 
• 44,7 % Mobilitetshandicap 

• 24,5 % Psykisk lidelse 

• Blinde og døve får ikke 
uddannelse 

 

 Tålt ophold på 
overførselsindkomst 

Mennesker med særlige behov 
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Integrationen lykkes ikke 
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• Det går ikke så godt med beskæftigelsen – især for 
mændene 

• Godt 60% unge mænd med ikke vestlig baggrund er i 
beskæftigelse eller uddannelse som 25 årig – mod knap 
90% for alle 

 

 48% ikke-vestlig 
baggrund i besk. 

 74% etnisk  
dansk i besk. 

 



Ulighed i sundhed stiger 
(”hvor mange år lever de bedst stilledemere?) 
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Forskel for 
mænd 
vokset fra 7 
til 10 år 

Forskel for 
kvinder 
vokset fra 5 til 
6 år  

( sammenligning mellem de 25% økonomisk dårligst stillede og de 

25% økonomisk bedst stillede i 1987 og 2009 (middellevetid) 



Og sådan kunne jeg fortsætte 

• Antallet af hjemløse stiger 
fortsat og især under 30 årige 

• Antallet af under 30 år er 
steget meget kraftigt 

• Antallet af narkorelaterede 
dødsfald er steget – 263 i 
2014 (183 dræbt i trafikken) 
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Kirkens Korshærs  

døgnvarmestue i Aarhus 



Et skævt Danmark 
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Over 28% 

Under 18% 

Mere end 20% af alle voksne  

lever af overførselsindkomst 

Mere end 700.000 

danskere mellem 16-64 år 
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Fremtidens sociale 
problemer skabes i dag 

- En negativ dynamik 



Hvad sker der med de  
godt 1,1 millioner børn og unge 
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47.000 ikke-  
vestlige drenge 

22.000 ADHD 

11.000 autisme 

40.000 familie- 
sag/ anbragte 
 

56.000  
ordblinde 

Antal 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ordblindhed/
talblindhed

ADHD Autisme Anbragte

Andel som ikke har gennemført 
grundskolen 

40% 

33 % 
31 % 

21% 
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UDENFORSKAB  

 



Vi sender børn og unge  
i udenforskab 
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Min figur efter inspiration af Ingmar Nilsson og Andreas Wadeskog, Utanforskabets pris 2014;  

Unga, skolmisslyckande och arbetsmarknad 2014; Nilsson 2011 Strategier)  

3.000-3.500 
af hver årgang 

60.000 per fødselsårgang 
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Danmark bruger mere end 800 
mia kr. årligt på velfærds- og 

sociale forhold 
 

 

Danmark har mere end 
600.000 veluddannede social- 

og velfærdsarbejdere 
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Danmark er et dejligt land. Et af de bedste i 
verden. Det kan vi danskere hurtigt blive enige 
om.  

Gennem generationer har vi skabt en helt særlig 
plet på kloden. Med frihed. Velstand. Harmoni.  

 

2015 

2017 
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Danmark er et dejligt land. Et af de bedste i 
verden. Det kan vi danskere hurtigt blive enige 
om.  

Gennem generationer har vi skabt en helt særlig 
plet på kloden. Med frihed. Velstand. Harmoni.  

 



Vil vi gerne være et 60-70% 
velfærdssamfund? 

Uligheds betinget social uro 



Men det kunne være på en 
anden måde! 

 

Danmark – et samfund 
bygget på fællesskab 
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Danmark – et samfund af 
fællesskaber 

Et anderledes velfærdssamfund 
forskelligt fra England, Tyskland, 
Sverige, m.fl. 

 

Det danske velfærdssamfund er 
bygget på 3 centrale værdier 

• Fællesskab 

• Lighed  

• Tillid 
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Der skal skiftes retning i tilgang 
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 Give det 
personlige ansvar 
tilbage 

Men giv støtte til 
at kunne tage det 

Alle har noget at 
bidrage med til 
fællesskabet 

Men mange kræver  
kompensation! 

Design af relationer 

-Tanja fra Skansebakken  

og Louise  fra Rødkilde Gym. 



En ny måde at styre Danmark  

Faglighed som grundlag for politik – 
professionerne skal styrkes 

Styrke det kommunale selvstyre  
– af-centralisering 

Borger skal inddrages og gøre 
medansvarlige 

Afskaf incitaments-tænkning og  
registreringshelvedet 

Et socialfagligt autorisationssystem 
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Tage alvorligt:  
helhed og sammenhæng i indsatsen 

Silo-handlinger: 

• Specialisering og 
arbejdsdeling 

• Styrings- og 
ansvarsfordeling 
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Totalitetssynspunktet 
Familiesynspunktet 

Silo struktur  

men vi glemmer 



Borgeren skal ses som et helt 
menneske fysisk, psykisk og socialt 

Lov om helhed og 
sammenhæng i 
borgernes liv: 

 Borgeren skal have 
retskrav på at blive set 
som helt menneske 

 Fagprofessionelle skal 
anlægge en konkret 
individuel vurdering på den 
enkelte i dennes netværk 

 Frihed for fagprofessionelle 
til at træffe konkret 
beslutning 

Familien som den første 
og mindste brik i 
velfærdssamfundet (Anna Holt) 
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Der er altid én som er med til at 
bære ansvaret 
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Hvem er den? 

 



Fokus på den tidlige sociale 
indsats 

Vi har fat i alle – 98% af 3-5 
årige og 89% af 1-2 årige går 
i dagtilbud 

• Vi har høj andel af 
fagprofessionelle fra vugge 
til voksenlivet 

 

Danmark er et særligt land 
og det skal vi fortsat være 

• Udvikling for den enkelte 

• Udvikling af fællesskaber 

• Et samfund af fællesskaber 
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https://www.djoef-
forlag.dk/da/boeger/f/fra-
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