
1 
 

Basisindkomst – en fornyelse af velfærdssamfundet 

Erik Christensen 

Hvad er borgerløn/ basisindkomst? 

 

Det er en ret til en basisindkomst, der har følgende kendetegn: 

1. Den er til alle individer – statsborgere – ikke kun til nogle med en speciel status eller behov. 

2.  Den er uafhængig af indkomst og formue – i modsætning til en række sociale ydelser. 

3.  Der er ikke nogen aktiveringspligt eller arbejdspligt – det er der ved konstanthjælpen – og 

ved arbejdsløshedsdagpenge er der en rådighedspligt. 

4.  Det er et beskedent niveau – til at leve af, hvilket vil sige et sted mellem folkepension og 

arbejdsløshedsunderstøttelse. 

Lidt historie 
 

I Danmark har borgerløn/basisindkomst kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, 

siden det blev kendt med bogen ”Oprør fra midten”, der kom i 1978. Første gang var i begyndelsen 

af 1980’erne og anden gang i begyndelsen af 1990’erne, ellers har 

borgerløn/basisindkomstspørgsmålet været uden for den politiske dagsorden. 

 

 Bogen ”Oprør fra midten” fik så stor succes (blev i løbet af nogle år solgt i over 100.000 

eksemplarer), at forfatterne besluttede at danne en ny græsrodsbevægelse, ”Midteroprøret”, der i 

begyndelsen oplevede en vis tilslutning (i starten var der ca. 5000 abonnenter på deres blad). Det 

kom overraskende for initiativtagerne, at det element i den utopi, som ”Oprør fra midten” havde 

fremlagt, der var mest populært, var borgerløn/basisindkomst. Det bevirkede, at den nye bevægelse 

først i 1980’erne arrangerede nogle møder og udgav en bog om netop dette spørgsmål (Borgerløn 

og beskæftigelse, 1984). Borgerløn/basisindkomst kom derved på den politiske dagsorden. Det viste 

sig ved, at nogle fremtrædende politikere i både Det radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 

Socialdemokratiet viste interesse og sympati for ideen, samt at nogle opinionsdannere skrev i 
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pressen. Om end ideen langtfra blev støttet af de politiske partier, blev den dog af nogle politikere 

betragtet som en seriøs fremtidsmulighed. 

 

I slutningen af 1980’erne tabte ”Midteroprøret” pusten, og borgerløn/basisindkomstspørgsmålet 

gled langsomt ud af den politiske dagsorden. Det kom imidlertid tilbage på den politiske dagsorden 

igen, særligt i perioden 1992-94. Tanken blev nu rejst af nye aktører. Det var de ”udstødte” selv, af 

outsidere i det arbejdsmarkedspolitiske system (både i fagbevægelsen og blandt arbejdsgiverne), 

samt af medlemmer i flere politiske partier (Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Kristelig 

Folkeparti, Venstre og Enhedslisten). Det betød, at spørgsmålet blev debatteret på flere partiers 

landmøder, blev taget op i Socialkommissionen og endda opnåede at blive behandlet af 

økonomiministeriet. 

 

Siden 1995, da arbejdsløsheden (ca. 12 %) begyndte at falde, har borgerløn/basisindkomst ikke 

været på den politiske dagsorden. Skønt den danske Borgerlønsbevægelse, der blev dannet i år 

2000, gentagne gange har forsøgt at få det på den politiske dagsorden, er det ikke rigtig lykkedes at 

få en bred debat, hvor politiske partier og opinionsdannere har deltaget. 

 

Hvorfor basisindkomst? 

 

En ubetinget basisindkomst som en rettighed for alle er kun en god politiske ide, hvis den kan være 

med til at løse en række væsentlige samfundsproblemer.  

Hvilke problemer har vi? 

Vores velfærdssamfund har en række grundlæggende problemer, som en basisindkomst kan være 

med til at bløde op og mere eller mindre løse: 

1.  Et arbejdsfordelings- og arbejdsløshedsproblem. 

Nogle udelukkes permanent fra at få normalt lønarbejde, men tvinges til aktivering. Lønarbejdet 

dominerer andre former for samfundsnødvendigt arbejde, hvilket betyder, at dette 

samfundsnødvendige arbejde også fordeles meget ulige. 
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Borgerløn/basisindkomst vil skabe større fleksibilitet og frihed på arbejdsmarkedet og medvirke til 

at fordele lønarbejdet bedre. Den såkaldte ”fattigdomsfælde”, dvs. tilfælde hvor den faktiske 

indkomst bliver lavere end dagpengesatsen, vil ikke længere udgøre noget problem, da det, man 

tjener, ikke vil blive modregnet i borgerlønnen/basisindkomsten. Det vil altid kunne betale sig at 

arbejde. Borgerløn/basisindkomst vil derfor motivere til at påtage sig erhvervsarbejde, men også 

give bedre mulighed for at starte selvstændig virksomhed. 

2. Et klientgørelsesproblem. 

Et permanent og stort antal samfundsborgere (ca. 25 % af arbejdsstyrken, 800.000) kan kun 

eksistere ved at modtage offentlige indkomstoverførsler. Reglerne for modtagelse af disse bliver 

stadig mere indviklede. Staten stiller i stigende grad specifikke krav til modtagernes livsform og 

adfærd som betingelse for modtagelse. Det skaber retssikkerhedsproblemer og 

klientgørelsesproblemer. 

Borgerløn/basisindkomst vil sikre den enkelte et eksistensminimum uden bureaukrati, 

”kassetænkning” og klientgørelse. Den vil derved frisætte borgerne fra tvungen deltagelse i 

aktivering, uddannelse og jobtræning, og gøre unge under uddannelse mindre afhængig af 

erhvervsarbejde. 

3. Et køns-arbejdsdelingsproblem. 

Den moderne kønsarbejdsdeling viser sig ved, at kvinder i højere grad end mænd foretager dele af 

det skjulte samfundsnødvendige arbejde og samtidig i højere grad er indkomstoverførselsmodtagere 

end mænd.  

Borgerløn/basisindkomst vil endelig styrke det civile samfund, fordi det vil give frihed til helt eller 

delvis at fravælge betalt arbejde. Det vil skabe større rum for familien, for kunstnerisk aktivitet, for 

omsorgs- og miljøarbejde i lokalsamfund og for den generelle deltagelse i demokratiet. Samtidig vil 

basisindkomsten sikre individet mod en ufrivillig afhængighed af andre konkrete personer i det 

sociale netværk, det indgår i, og dermed sikre ligeværdighed og respekt som det bærende i de 

mellemmenneskelige forhold. 

Borgerløn/basisindkomst er ikke en ny overførselsindkomst for nogle bestemte personer eller 

grupper, men en grundtryghed for alle, der vil betyde en styrkelse af individets frihed og 

uafhængighed både i forhold til arbejdsmarkedet, staten og det civile samfund. 
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Ved at ligestille alle borgere i henseende til deres grundlæggende økonomiske tryghed ophæver et 

basisindkomstssystem skellet og modsætningen mellem ”ydende” og ”nydende” borgere og ændrer 

arbejdsydelsernes element af tvang til et mærkbart og gennemskueligt medansvar. 

Sammenfattende kan der opregnes en række konkrete fordele ved en basisindkomst:  

Og de generelle fordele ved en basisindkomst er: 

1.  Den skaber en frihed i forhold til markedet: Sætter grænser for varegørelsen af arbejdskraften. 2. 

Den skaber en frihed i forhold til staten: Sætter grænser for klientgørelsen. 3. Den skaber en frihed i 

forhold til familien: Sætter grænser for familieafhængigheden. 

Hvordan basisindkomst? 

 

Hvordan skal en basisindkomst så finansieres? For det første ved at erstatte langt de fleste 

overførselsindkomster med en ubetinget basisindkomst. Det gælder f.eks. folkepension, 

førtidspension, aktiveringsydelser, kontanthjælp, syge- og barselpenge, personfradrag, børnecheck 

og SU. Dernæst vil en sådan gennemgribende rationalisering betyde væsentlige besparelser, der kan 

være med til at finansiere en basisindkomst.  

Man kan herefter tænke sig forskellige finansieringsmodeller. Den enkleste måde at administrere 

den ubetingede basisindkomst på vil nok være at lade SKAT gøre det i form af en negativ skat. Rent 

praktisk kunne det f.eks. lade sig gøre ved at give alle et skattefrit fradrag på selvangivelsen 

svarende til basisindkomsten og beskatte alle indkomster med en flad skat på f.eks. 50 %. Hvis 

totalindkomst minus basisindkomst er negativ, udbetaler SKAT forskellen. At en sådan model er 

realistisk har Borgerlønsbevægelsen (BIEN Danmark) vist. (http://www.borgerloen.dk/). 

En sådan model bygger på et indkomstskattesystem. Man kan imidlertid også tænke sig en 

basisindkomst helt eller delvist finansieret af anden vej. En anden måde ville være at finansiere den 

igennem en jordskat (grundskyld), en formueskat eller igennem forskellige former for miljøskatter. 

Endelig kunne man tænke sig en basisindkomst som en form for årlig individuel dividende opnået 

igennem salg af CO 2 kvoter. 
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Fremtidens muligheder 
 

Jeg tror basisindkomstanken i fremtiden igen vil have en chance for at komme på den politiske 

dagsorden, hvis den kædes sammen med ideen om bæredygtig udvikling set som en række 

fortællinger om skabelsen af nye samfundsmæssige kontrakter. 

Til afløsning af velfærdssamfundets store sociale kontrakt mellem lønarbejde og kapital, er der 

behov for en ny flerdimensional velfærdskontrakt: En ny kontrakt mellem arbejde og kapital, en 

kontrakt mellem stat og individ, en kontrakt mellem kønnene og en kontrakt mellem 

generationerne. 

Hvem har specielt interesse i at få etableret disse nye kontrakter? Set i forhold til de forskellige 

ideologiske forståelsesrammers politiske prioriteringer skulle basisindkomstsideen principielt set 

kunne støttes bredt: Af nogle socialister (der især lægger vægt på en mere lige deling af det 

samfundsnødvendige arbejde), af nogle liberale (der især lægger vægt på en reduktion af 

klientgørelsen), af nogle feminister (der især lægger vægt på en mere retfærdig kønsarbejdsdeling) 

og af nogle grønne (der især lægger vægt på en styrkelse af det civile samfund). 

En ny basisindkomstidé der forener nogle socialister, liberale, feminister og grønne, som ovenfor 

antydet, venter på at blive realiseret. Det kræver, at de isolerede politiske subkulturer opløses og at 

der dannes en bred bevægelse, der forsøger at forene disse grupper. Historien har vist, at 

basisindkomstideen er en livskraftig ide, der ofte er vendt tilbage på den politiske scene i nye 

former. 

Litteratur: 
 
Christensen, Erik (2000) Borgerløn. Fortællinger om en politisk idé. Århus: Hovedland 

Christensen, Erik, Karsten Lieberkind og Christian Ydesen (red.) (2007) Retten til Basisindkomst. 

En demokratisk frigørelse. Göteborg: NSU Press. 

Engelbreth Larsen, Rune (red.) (2002) Oprør fra bredden. Fra velfærdsstat til borgerløn. 

København: Tiderne Skrifter. 

Erik Christensen er tidl. lektor i samfundsfag på Aalborg Universitet. 



6 
 

Artikel i tidsskriftet Vision. nr. 1. 2011 

 


