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En høj samlet beskatning af kapital 
indebærer bl.a. færre investeringer i 
ny teknologi, maskiner, forskning

Af Ann-Kristina Løkke Møller, 
lektor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Kan det i dagens Danmark lade 
sig gøre, at vi har en fælles ud-

fordring, som årligt koster samfundet 
estimeret 37 mia. kr. årligt, men som 
stort set intet fylder i den offentlige 
og politiske debat? 

Svaret er desværre ja. Beløbet er 
det, som vores sygefravær koster i 
form af sygedagpenge og løn, og dertil 
skal så lægges virksomhedernes pro-
duktivitetstab samt de menneskelige 
omkostninger for de sygdomsramte.

I en tid, hvor produktiviteten står 
højt på dagsordenen, og hvor der 
er nedsat en kommission herom, er 
syge fraværet helt oplagt at se nær-
mere på. 

Der er stor fokus på selve produk-
tionen, afgifter, eksportmarkederne 
osv. og med rette, men når en af de 
afgørende udfordringer ganske en-
kelt er manglende tilstedeværelse 
bør dette også have prioritet. 

Udfordringen er, at vi skal have 
virksomhederne til at gå fra et sygt 

til et sundt fravær. Det vil sige, at vi 
skal have reduceret det fravær, som 
skyldes arbejdsrelaterede forhold. 

Medarbejdere skal naturligvis have 
lov til at blive hjemme med infl uenza 
eller ved mere alvorlige sygdomme. 
Målet er dermed ikke at få fjernet al 
fravær i virksomhederne, for herved 
risikerer man, at medarbejdere møder 
syge på arbejde, hvilket fører til for-
ringet produktivitet, risiko for ulykker 
samt smitte af kolleger.

Fraværsnorm sættes af ledere
Selvom der mangler debat om syge-
fraværet, så er den gode nyhed, at 
der rent faktisk kan gøres noget ved 
det. Vi har en del forskningsbaseret 
viden og en række gode eksempler på 
virksomheder, der har fået nedbragt 
sygefraværet betydeligt. Det sker des-
værre bare ofte i det skjulte.

En række virksomheder har via en 
målrettet indsats lykkedes med at 
reducere sygefraværet.

Horsens Kommune har f.eks. ned-
bragt sygefraværet med 20 pct. over 
en toårig periode ved at indføre en 
såkaldt 1-5-14 dages model, hvor der 
tages kontakt til den sygemeldte på 
1., 5. og 14. fraværsdag.

Sydjyllands Postcenter halverede 
sygefraværet fra 10 pct. til under 5 
pct. ved bl.a. at indføre trivselsdage, 
hvor medarbejderne har mulighed 
for at tage en selvbetalt fridag. Syd-
jylland Postcenter har som tommel-
fi ngerregel, at én procents sygefravær 
betyder én million kr. på bundlinjen 
i runde tal.

Af andre eksempler kan nævnes 
Amagerværket, der har nedbragt 
fraværet fra 8 til 3 pct. ved hjælp af 
bl.a. et fokus på et anerkendende 
arbejdsmiljø samt Nordea Liv & 
Pension, der via implementering af 
et sundhedsprogram  har reduceret 
sygefraværet for gravide medarbej-
dere med hele 78 pct.

I processen med at implementere 
et sygefraværsinitiativ – hvad enten 
det er stort eller småt – er det vigtigt, 
at lederne inddrager medarbejderne 
og de faglige organisationer, for kun 
herved opnås medarbejdernes enga-
gement i projektet. 

Samtidig må medarbejderne ikke 
få opfattelsen af, at de ikke længere 
må være syge.

Lederen er vigtig for, hvilken fra-
værskultur, der eksisterer i organi-

sationen, både i kraft af den priori-
tering, der gives til sygefravær, men 
også i kraft af lederens egen sygefra-
værsadfærd og ledelsesstil.

Forskning viser, at medarbejderne 
“smittes” af lederens fraværsmøn-
ster. Medarbejderne observerer nem-
lig lederens fraværsadfærd og lærer 
herigennem, hvad fraværsnormen er.

Det er også afgørende, hvordan le-
deren udtrykker sig om fravær, og om 
lederen er villig til at skride ind, når 
det er påkrævet. 

Gør lederen f.eks. brug af værktø-
jer som indkaldelse til sygesamtaler, 
skriftlige advarsler, mindre udbe-
taling af bonus, færre udfordrende 
arbejdsopgaver og mindre kompe-
tenceudvikling?

Fokus på god datadisciplin og ret-
visende statistikker er helt nødven-

digt for at synliggøre både omfanget 
af fraværet og effekten af en efter-
følgende indsats. Mange ledere og 
medarbejdere kender ikke omfanget 
af deres eget og afdelingens samlede 
fravær, herunder særligt den økono-
miske konsekvens af fraværet. 

Endelig bør virksomhederne også 
målrette deres indsats i forhold til 
de medarbejdere, der har mange fra-
værsperioder, frem for at fokusere på 
organisationens samlede procentvise 
fravær.

Indregn det i fi nansloven
Hvis politikere, erhvervsorganisa-
tioner og fagbevægelse bidrog til at 
sætte mere fokus på sygefraværet 
ville vores produktivitet kunne øges 
betragteligt til glæde for både virk-
somheder og medarbejdere. 

Hovedfokus for fl ere af regeringens 
reformer er at øge arbejdsudbuddet, 
hvilket bekæmpelse af sygefravær jo 
netop handler om. 

Hvis vi fi k mere forskningsbase-
ret viden, kunne Finansministeriet 
måske endda begynde at indregne 
reduktion af fraværet i fi nansloven, 
hvilket måtte opgives i forbindelse 
med sidste års fi nanslov. 

Der er kort sagt rigtig mange gode 
grunde til at sætte fokus på sygefra-
været.

Fra sygt til sundt fravær
Sygefravær koster mil-
liarder, men bliver tit 
overset i diskussioner-
ne om at øge arbejds-
udbuddet

Sundhedsprogrammer virker, men 
med mere forskning kunne vi ind-
regne fraværsreduktion i fi nansloven
Arkivfoto: Melissa Ørnstrup

OPINION

Kilde: Eurostat

indvandrere blev 
statsborgere i EU27 i 
2011, et fald på 4 pct. 
i forhold til 2010783.100

Sidegevinsten – skrig, skrål 
og forskrækkelse i den røde skov 

– kan altid bruges

Der er ikke én fugl, der er ikke én frø, der er ikke én fi sk, der 
har fået det ringere af fi nanslovaftalen – for nu at bruge 

Anders Fogh Rasmussens (V) ti år gamle vending. 
Miljøminister Ida Auken (SF) kaldte det ligefrem “en histo-

risk dag for naturen og uden tvivl det vigtigste, der er sket for 
skovene og dyrene de sidste 20 år,” da den samlede fi nanslovaf-

tale mellem regeringen og de borgerlige 
var faldet på plads.

Problemet for SF er imidlertid, at nok 
indeholder forliget rød-grønne aftryk – 
men det lille regeringsparti har endnu 
engang spillet rollen som det svage dyr 
i skoven. En famlende skikkelse, der er 
alt for let at skræmme og dårligt kan stå 
oprejst uden krykker fra Enhedslisten. 

Hvis SF’erne havde rustet sig bedre 
mentalt til, at det kunne ende med de 
blå – og helhjertet havde koncentreret 

sig om resultatet, var partiet måske ikke havnet i den sæd-
vanlige defensive rolle. 

Det virker som om, SF’erne aldrig har truffet en principbe-
slutning om at undlade at falde ned i blandingen af åndelig do-

venskab og automatpilotadfærd, der ligger i at måle en aftales 
kvalitet på, om Enhedslisten har givet det røde stempel eller ej.

Var det ikke for forløbet, kunne Enhedslisten måske endda 
godt have endt med selv at acceptere langt hovedparten af 
den aftale, SRSF enedes om med Venstre og De Konservative: 
Mere velfærd frem for nedskæringer. Fokus på det grønne, psy-
kiatrien, enlige forsørgere og bolighjælp til unge. Ingen nye 

skattelettelser og kun fremrykning af jobskabende afgiftslet-
telser – ikke de omstridte selskabsskattelettelser. En aftale, 
der booster det offentlige forbrug og trækker i grønnere og 
mere social retning end det udspil, SRSF selv præsenterede 
tilbage i august. Nu står der bare VK på – og så har vi balladen!

Da partiformand Annette Vilhelmsen (SF) torsdag på 
TV2 News gav udtryk for, at hun sjældent har oplevet en så 
SF-præget fi nanslov og at hun – hvis hun før skulle have 

været i tvivl – nu er “fuldstændig sikker på, at SF bliver 
i regeringen,” havde stemningen af mismod og kritik al-
lerede sat sig.

Takket været SF’ere, der i samme sekund, aftalen var en rea-
litet, gik mere op i navnet på alliancepartnerne end i indholdet. 
Udeforstående måtte tro, at nu havde SF igen været med til en 
katastrofe af samme kaliber ved skattereformen. 

Som formanden for SF Ungdom Carl Valentins varsling 
på Facebook sent tirsdag aften: “Så skal der deles øretæver 
ud. Hopper i News og sviner Corydon, Vestager og Enheds-
listen.”

Der har på få dage været mange svinere mellem Socialde-
mokraterne, SF og Enhedslisten om, hvem der bærer ansvaret. 

Torsdag eftermiddag skulle SF-toppen så håndtere den 
interne kritik fra landsledelsesmedlemmer. “Den store taber 
er venstrefl øjen,” erklærede Trine Pertou Mach f.eks.. Med 
selvforstærkende overbevisning.

De seneste døgn bekræfter til fulde, at Lars Løkke Rasmus-
sen (V) traf den rigtige beslutning om at lægge mandater til, 
trods fraværet af markante indrømmelser til de borgerlige. 
Sidegevinsten – skrig, skrål og forskrækkelse i den røde skov 
– kan altid bruges.

Bambi-partiet SF er for let at skræmme

Af Helle Ib,
politisk kommentator
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