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Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker – cand.scient. adm. 

www.henrikherloevlund.dk 

herloevlund@mail.dk 

- Kommentar -  

KICKSTARTEN ER EN FUSER - SRSF´ s økonomiske 

politik har spillet fallit, hvad angår vækst og 

beskæftigelse. 
 

 

1. Regeringen erkender overdrevet jobskabelseseffekt af ”kickstart”. 

Nu er selv regeringsøkonomerne begyndt at indrømme, at effekten af SRSF s højt 

opreklamerede "kickstart" har været betydeligt ringere end oprindeligt angivet. 

 

Tabel: Oprindeligt angivet og revideret skøn for jobskabelseseffekt af 

beskæftigelsestiltag. 1 

Tiltag Oprindeligt angivet effekt Nyt effektskøn fra 

regeringen 

Kickstart til 18. mia. kr 21.000 15.000 

Boligaftale om højere 

investeringer i almene 

boliger for 4 mia. kr 

4.500 3.000 

Investeringsvindue 8.000 5.000 
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2. Reel jobskabelseseffekt af regeringens politik kan være endnu ringere end 

angivet. 

Denne sene erkendelse svarer til, hvad undertegnede skrev i en KRITISK ANALYSE 

allerede i for måneder siden: Nemlig at kickstarten er en fuser. 2 

Dette skyldes ikke kun, at regeringen har overdrevet effekten af selve de konkrete 

tiltag i kickstarten, boligaftalen, investeringsvinduet mm. 

Det skyldes nok så meget, at regeringen samtidig med at den har hævdet at arbejde 

for vækst og beskæftigelse har gennemført massive besparelser på det offentlige 

forbrug. Det er sket ved, at regeringen gennem sine økonomiske sanktioner har 

tvunget kommunerne til merbesparelser i milliardklassen. 

Hvilket selvsagt har forringet offentlig beskæftigelse massivt, idet der de seneste år 

er forsvundet 30.000 arbejdspladser i kommunerne. 3 

Figur: Offentlig beskæftigelse 2009 til 2012. 4 

 

                                                                 
2
) Lund, Henrik Herløv: Regeringens økonomiske politik har spillet fallit. – kommentar til økonomisk redegørelse 

december 2012.  http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/SRSFsoekonomiskepolitikfallit.pdf  og jf. 

http://modkraft.dk/artikel/kickstarten-er-en-fuser 
3
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Forhøjelse af kommunalt anlægsloft – et skridt frem og to skridt tilbage. 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Anlaegslofthaeves.pdf   

4
) Kilde: Gods, Sebastian: LO – lad kommunerne bruge penge. Politiken 12.01.13  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/SRSFsoekonomiskepolitikfallit.pdf
http://modkraft.dk/artikel/kickstarten-er-en-fuser
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Anlaegslofthaeves.pdf


3 
 

Hvilket igen betyder, at den samlede beskæftigelse falder og arbejdsløsheden 

dermed øges. 

Når man således giver med den ene hånd, men tager dobbelt med den anden, 

kommer man selvsagt ingen vegne. 

 

3. Regeringens økonomiske politik har spillet fallit, hvad angår vækst og 

beskæftigelse. 

Og eftersom "kickstarten" har været regeringens hovedalibi for, at den gjorde noget 

for vækst og beskæftigelse, betyder det slet og ret, at SRSF s økonomiske politik har 

spillet fallit hvad angår at få gang i økonomien og skabe jobs. Hvilket jo 

masseudfaldet af dagpengesystemet jo også vidner om. 

 

Regeringen er gået totalt fejl af, at krisen er en efterspørgselskrise 5 ved i stedet at 

fokusere på at øge arbejdsudbuddet, som i en situation med mangel på jobs blot 

øger arbejdsløsheden.  

Men regeringen har pyntet på sin politiks virkningsløshed med at sætte 

embedsmændene til at lave "friserede" og oppustede prognoser, som nu indhentes 

af den økonomiske virkelighed. Regeringens økonomiske troværdighed kan 

efterhånden ligge på et meget lille sted. 

 

 

4. Nye ”optimistiske” skøn venter forude. 

 

Snart barsler regeringen snart med en "konkurrenceevnepakke", der fortsætter den 

udbudsøkonomiske linje ved at ville lette selskabsskat og erhvervsafgifter. Der er 

tale om de allermindst effektive instrumenter til at skabe vækst og jobskabelse. 
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6Men lur os, om ikke vi endnu engang vil få regeringsprognoser, som spår en 

betydelig jobeffekt af regeringens økonomiske pakke. 

 

Spørgsmålet er dog, hvem der vil købe en godt brugt prognoseoptimisme af denne 

regering? 
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