
Kommissorium for Velfærdskommissionen 
 

I den første halvdel af det 21. århundrede står det danske velfærdssamfund over for 
betydelige udfordringer som følge af bl.a. befolkningens ændrede alderssammensætning. 

Frem til 2025 vil antallet af ældre over 64 år vokse med mere end 40 pct. I samme 
periode vil antallet af personer i den erhvervsaktive alder mellem 18 og 64 år falde med 5 
pct. 

Udviklingen vil sætte nye rammer for velfærdssamfundet: 

· Befolkningsudviklingen med stadigt flere ældre vil indebære, at behovet for 
velfærdsydelser øges. 

· Den almindelige samfundsudvikling, herunder den stigende velstand, afstedkommer en 
øget efterspørgsel efter offentlige serviceydelser, og skærper kravene til ydelsernes 
kvalitet 

· Der bliver færre i den erhvervsaktive alder til gennem skattebetalingen at finansiere 
ydelserne. 

· Det er ikke en mulighed at øge skatterne, som i forvejen er på et højt niveau 

For at kunne finansiere velfærdsopgaverne i fremtiden er det nødvendigt at øge 
produktion og beskæftigelse og gennemføre reformer af velfærdssystemerne. 
Velfærdssystemerne skal i højere grad målrettes de grupper, der har mest behov for 
hjælp, og de skal understøtte størst mulig deltagelse på arbejdsmarkedet. 
Arbejdsmarkedet skal være mere rummeligt. 

Målet er at sikre grundlaget for social tryghed og balance samt et velfungerende 
velfærdssystem i fremtiden. 

Jo tidligere, de nødvendige initiativer bliver taget, jo bedre er mulighederne for at 
gennemføre ændringer over en årrække, og desto mere smidigt vil samfundet kunne 
tilpasse sig de ændrede forhold. 

For at få et grundlag for en bred og offentlig debat, og som forberedelse af de nødvendige 
beslutninger, ønsker regeringen en dybtgående analyse af opgavens omfang og mulige 
reformforslag. 

Regeringen nedsætter derfor en bredt sammensat, sagkyndig kommission om fremtidens 
velfærd. 

Kommissionen får til opgave 

· at analysere den forventede udvikling i trækket på velfærdsydelser frem til 2020 og 
mulighederne for at finansiere dette inden for rammerne af uændrede skatter, 

· at analysere den sociale balance i velfærdsydelserne og finansieringen heraf, 



· at beskrive og analysere forskellige muligheder for at finansiere velfærdsydelserne, 

· at analysere mulighederne for - samt komme med konkrete forslag til - reformer, der 
kan øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen, 

· at fremlægge forslag til reformer af velfærdssystemet, som sikrer en socialt afbalanceret 
og målrettet indsats for at hjælpe de grupper, som har mest behov for hjælp. 

Andre europæiske lande står over for tilsvarende befolkningsmæssige udfordringer. 
Kommissionen bedes foretage en overordnet kortlægning af relevante landes strategier i 
forhold til udfordringerne, herunder forslag, der kan være relevant i dansk sammenhæng. 

Kommissionens forslag skal respektere regeringens målsætning om, at de nuværende 
generationer ikke efterlader en ufinansieret regning til kommende generationer. 

Kommissionen sammensættes af en formand og 8 sagkyndige medlemmer. 

Herudover tilforordnes 1 medarbejder fra henholdsvis Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet. 

Kommissionen betjenes af et selvstændigt sekretariat. Kommissionen udpeger 
sekretariatslederen. Kommissionen kan rekvirere eksterne analyser i det omfang, 
kommissionen finder behov herfor. 

Kommissionen råder over egne midler i det fornødne omfang. 

Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af 2005. 

Regeringen ønsker en bred og åben dialog med borgerne og Folketingets partier om 
fremtidige velfærdsreformer. Det er derfor regeringens ønske, at kommissionen arbejder 
åbent med henblik på en løbende debat om kommissionens arbejde og temaer. 

Kommissionen kan offentliggøre delrapporter og lignende i det omfang, kommissionen 
finder det hensigtsmæssigt, samt afholde konferencer mv. om konkrete temaer.  

Med henblik på en bred afdækning af synspunkter skal kommissionen før afgivelsen af sin 
endelige betænkning fremlægge og diskutere denne med centrale organisationer. Heri 
inddrages de samme organisationer, som kan udpege medlemmer til Det Økonomiske Råd 
(bortset fra ministerier og Danmarks Nationalbank), samt ÆldreSagen, 
Ældremobiliseringen og De Samvirkende Invalideorganisationer. 

Hovedpunkterne i kommissionens diskussion med organisationerne gengives i tilknytning 
til den endelige betækning. Organisationerne kan endvidere afgive skriftlige indlæg. 

Kommisisonen kan herudover løbende inddrage organisationerne i forbindelse med 
afgivelse af delrapporter, afholdelse af konferencer mv.  
 


