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Flemming Kofoed-Svendsen, 1944-

Flemming Kofoed-Svendsen har været folketingsmedlem for Kristelig Folkeparti fra 1984 til 2001, og

to gange været minister, første gang boligminister fra sept. 1987 til juni 1988 i regeringen Poul

Schlüter, og siden boligminister og minister for nordiske anliggender fra jan.1993 til sept.1994 i

regeringen Poul Nyrup Rasmussen.

I tidsskriftet På Vej nr. 1. 1988 (Januar 1988) skrev Flemming Kofoed-Svendsen:

Borgerløn – en spændende idé

Med udsigt til et fritidssamfund er det vigtigt at drøfte, hvordan vi sørger for, at den øgede fritid bedst

kommer til at gå spænd med arbejdslivet. Her er en form for borgerløn en oplagt idé at bringe ind i

diskussionen. Fritidssamfundet giver kortere arbejdstid. Mængden af arbejde bliver ganske enkelt

mindre. Derfor bliver vi nødt til at fordele den mængde arbejde, der er. Arbejdsløsheden er i de seneste

år blevet betydelig mindre, men dog stadig for stor. Hovedparten af de arbejdsløse er ufrivilligt. Både

med hensyn til fordelingen af arbejdet, men også nedbringelsen af arbejdsløsheden, er det værd at

overveje borgerlønnen som en mulighed. Borgerlønnen kan give den frihed, som så mange ønsker. En

større frihed til selv at vælge tilværelse.

Borgerlønnen vil også kunne forenkle den offentlige administration. Det vil være regelforenkling af

format, hvis bistandsydelser, pensioner, m.v. kan erstattes af borgerlønnen.
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En borgerløn med et fast beløb pr. person vil give mange problemer. Alene spørgsmålet om at undgå

flaskehalse på arbejdsmarkedet kan umiddelbart virke uoverstigelige. Endvidere vil en borgerløn på et

anstændigt niveau have voldsomme økonomiske konsekvenser for det danske samfund.

Dog er ideen så god, at vi ikke må standse ved opremsningen af problemer. Arbejdet med ideen må

videre.

Ved indførelsen af børnefamilieydelsen på 5.000 kroner på barn er første skridt taget til en egentlig

borgerløn. En højere ydelse til børnefamilierne kan måske være vejen til gradvis at få indført borgerløn.


