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Lovforslagets overgang til anden behandling 
vedtoges uden afstemning. 

Ditlevsen: Jeg foreslår, at lovforslaget 
henvises til et udvalg på 17 medlemmer. 

Uden forhandling eller afstemning 
vedtoges dette forslag. 

Den sidste sag på dagsordenen var: 

Første behandling af forslag til lov om 
ændring i lov om arbejdsanvisning og ar- 
bejdsløshedsforsikring m. v. (Vedrørende for- 
højelse af ydelser m. v.) [af Chr. Madsen 
m. fl.]. 

(Lovforslaget (nr. 58) findes i tillæg A. 
sp. 453, fremsættelsen i tidenden sp. 1220). 

Lovforslaget sattes til forhandling. 

Arbejdsministeren (Erling Dinesen): Det 
fremgår af det ærede medlem hr. Chr. Mad- 
sens fremsættelsebemærkninger, at lovfor- 
slaget har til formål at forhøje arbejdsløs- 
hedsunderstøttelsen, og at det tilsigter en 
forenkling af loven samt en samordning af 
lovens regler om kursus med bestemmelsen 
i loven om ikke-faglærtes uddannelse. 

Jeg vil gerne på forhånd sige, at der i lov- 
forslaget er en del ting, som jeg er positivt 
indstillet over for. Jeg må dog samtidig gøre 
opmærksom på, at de problemer, dette 
lovforslag tager sigte på at løse, er mere 
komplicerede end som så, og at man 
derfor ikke kan klare disse spørgsmål så 
nemt, som det foreliggende lovforslag til- 
syneladende stiller det op. 

Jeg skal forsøge at begrunde denne be- 
tragtning nærmere. 

Så vidt jeg kan se, kan man sammenfatte 
de forskellige foreslåede ændringer i 7 grup- 
per. 

For det første almindelige satsforhøjelser, 
for det andet lempelse af reglerne om be- 
grænsning af understøttelsens højde i for- 
hold til lønnen, for det tredje lempelse af 
begrænsningerne i adgangen til at oppe- 
bære understøttelse, for det fjerde ændring 
i reguleringen af dagpengene, for det femte 
visse administrative forenklinger, for det 
sjette ændringer af lovens bestemmelser 

vedrørende arbejdsløses uddannelse og for 
det syvende finansielle bestemmelser gående 
ud på at lade alle de nu foreslåede ændrin- 
ger betale af staten, således at kontingent- 
forhøjelser ikke nødvendiggøres af for- 
slagene. 

Som man vil se, er det en ganske stor 
buket af forskelligartede problemer, vi 
med dette lovforslag er stillet over for, og 
jeg skal ikke ved denne lejlighed gå dem 
alle igennem, men i stedet for indskrænke 
mig til at knytte et par bemærkninger 
til enkelte af disse principspørgsmål. Jeg 
har blot ment det nødvendigt, før jeg kom- 
mer dertil, ved min gruppering af lov- 
forslaget i de 7 punkter, jeg nævnte, at gøre 
det helt klart, hvor vidtrækkende og 
mangeartet dette forslag er. 

Jeg vil gerne først vende mig til sats- 
forhøjelserne og de dermed forbundne 
finansielle problemer. Der foreslås en for- 
højelse af dagpengesatsen for forsørgere 
og dermed ligestillede fra 20 kr. 70 øre til 
28 kr. 12 øre; d. v. s. en forhøjelse med 
7 kr. 42 øre eller ca. 36 pet. Der foreslås 
tillige en forhøjelse af børnetillægget fra 
2 kr. 15 øre til 4 kr. pr. dag for hvert barn; 
d. v. s. en forhøjelse på 1 kr. 85 øre eller 
op imod 90 pet. 

Hertil kommer den foreslåede ophævelse 
af begrænsningen i huslejehjælpen for for- 
sørgere og dermed ligestillede 홢 en begræns- 
ning, der efter de nuværende regler er sat 
ved 164 kr. pr. måned. Jeg vil gerne om 
disse dele af forslaget sige, at folketinget for 
ikke så lang tid siden drøftede disse spørgs- 
mål og da lagde sig fast på et vist forhold 
mellem understøttelse og løn. Imidlertid 
er vi jo i en tidsepoke, hvor udviklingen 
skrider rask frem, og jeg vil ikke afvise, 
at forholdene er så meget ændret, at 
en ny vurdering er rimelig. Det er imidler- 
tid ikke så ligetil at nå frem til den mest 
passende form for og grad af sådanne for- 
bedringer. 

Man kan tænke sig at gennemføre disse 
forbedringer ved at hæve dagpengesatserne; 
man kan også i højere grad lægge vægten 
på børnetillæggene eller på huslejehjælpen. 
Det foreliggende lovforslag lægger i ganske 
høj grad vægten på regulering af børnetil- 
læg og huslejehjælp. Jeg er imidlertid ikke 
overbevist om rigtigheden af denne linje. 
Der foreligger altså her nogle problemer om 
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den rette form for forbedringer, som må 
kræve nærmere overvejelser. 

Spørgsmålet om graden af forbedringer, 
som der kan være tale om at gennemføre, er 
heller ikke så ligetil. Man må her finde en pas- 
sende balance mellem på den ene side, hvad 
den af uforskyldt ledighed ramte medborger 
har rimeligt krav på, og på den anden side, 
hvordan det bør finansieres. 

Det er klart, at der er grænser for, hvad 
man kan skaffe plads til inden for de al- 
mindelige statsudgifter. Det er lige så 
klart, at kan der kun blive tale om be- 
grænsede forhøjelser af statens udgifter 
til arbejdsløshedsforsikringen, ja, så kan 
vi ikke skride til alt for drastiske forhøjel- 
ser af denne forsikrings ydelser, uden at 
det vil rejse spørgsmålet om dækning ad 
anden vej, og så må bl. a. kontingenterne 
komme med ind i billedet, og det er dog 
noget, der på forhånd bør drøftes nøje med 
arbej dsløshedskasserne. 

Man må være opmærksom på, at der er 
en betydelig merudgift forbundet med hele 
det foreliggende lovforslag. Jeg skønner, 
at det, hvis det gennemføres, vil medføre 
en årlig merudgift på henved 80 mill. kr. 
Forslaget går ganske vist ud på, at hele 
denne merudgift skal bæres af staten gen- 
nem et særligt statstilskud, men jeg er 
ikke sikker på, at dette er en rimelig løs- 
ning af finansieringsspørgsmålet. Jo mere 
vi nærmer understøttelsen til det alminde- 
lige lønniveau, jo mere nødvendigt vil det 
være at undergive finansieringen en helt 
ny principiel vurdering. 

Hertil kommer yderligere, at man næppe 
kan revidere arbejdsløshedsforsikringens 
ydelser uden at se dette spørgsmål i sam- 
menhæng med spørgsmålet om ydelser inden 
for den almindelige sociale forsikring. Jeg 
er klar over, at forslagsstillerne er opmærk- 
som på denne sammenhæng, og at de har 
motiveret deres forslag bl. a. ved en sam- 
menligning med invalide- og folkepensio- 
nen. Det er jo klart, at hvis de forskellige 
socialforsikringers ydelser skal revideres, 
må vi gøre det efter en nøje afvejning af 
alle disse forsikringsformers ydelser i for- 
hold til hinanden. Det er en temmelig kom- 
pliceret sag med vidtrækkende finansielle 
problemer og perspektiver. 

Hvad angår det foreliggende lovforslags 

bestemmelser om lempelser i begrænsnin- 
gerne i adgangen til at oppebære under- 
støttelse og lempelse af begrænsningen af 
understøttelsernes højde i forhold til løn- 
nen, vil jeg gerne fremhæve, at også disse 
problemer er komplicerede. Det hele er ikke 
så ligetil, som forslagsstillerne åbenbart også 
her forestiller sig. 

Lad os f. eks. se på spørgsmålet om ar- 
bejdsbetingelserne. Loven kræver, som dens 
hovedregel er nu, at man for at opnå under- 
støttelse skal have haft 26 ugers arbejde 
som lønarbejder inden for 3 år forud for 
hver udbetaling af understøttelse. Det er 
ikke nogen særlig vidtrækkende form for 
arbejdsbetingelse, og det er under de nu- 
værende forhold heller ikke særlig mange, 
der mister understøttelsesretten på grund 
af disse bestemmelser. Alligevel tror jeg 
nok, det er nødvendigt at have en eller 
anden ret fast grænse for den kreds af per- 
soner, som kan være medlem af kasserne 
og oppebære understøttelse fra dem. Jeg 
er derfor ikke overbevist om, at vi uden 
videre kan bortkaste disse bestemmelser 
uden at sætte noget andet i stedet 홢 det 
er i alt fald et punkt, der også kræver 
nærmere overvejelser. 

Jeg vil i øvrigt gøre opmærksom på, at 
den foreslåede ændring i den nuværende 
lovs § 15, stk. 10, om understøttelse i for- 
hold til lønnen forekommer mig at rumme 
særlige problemer. Dels synes rækkevidden 
af ændringen i forhold til de gældende 
regler mig noget tvivlsom, dels er jeg ikke 
sikker på, om man på den ene side kan op- 
hæve loftet over huslejehjælpen og på den 
anden side holde huslejehjælpen uden for 
beregningen af understøttelsen i forhold til 
lønnen. Jeg tror, det kunne føre til ret 
urimelige konsekvenser i form af et ret 
stort antal tilfælde, hvor ledige kassemed- 
lemmer i samlet understøttelse, altså dag- 
penge plus børnetillæg plus huslejehjælp, 
ville kunne komme væsentligt over fagets 
gennemsnitsfortjeneste for arbejdende kasse- 
medlemmer. Det er der dog vist ikke mange 
som vil gå ind på, uanset hvem der ville 
komme til at betale udgifterne ved en så 
liberal understøttelsespolitik. 

Jeg vil gerne til forslaget om at ændre den 
nuværende lovs § 32 om kursusvirksom hed 
for arbejdsløse sige, at jeg er positivt ind- 
stillet over for sigtet med forslaget, nemlig 
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for det første at man bør samordne arbejds- 
løshedslovens bestemmelser om kursusvirk- 
somhed for arbejdsløse med loven om ikke- 
faglærtes uddannelse, og dernæst at der må 
gives også faglærte øget mulighed for at 
søge uddannelse. Jeg tror imidlertid ikke, 
at det foreliggende forslag er særlig egnet 
til at løse disse problemer. Det er mit ind- 
tryk, at det egentlige problem, som fore- 
ligger på dette område, er problemet om at 
give de faglærte en adgang til omskoling 
m. v. svarende til den, de ikke-faglærte har 
fået gennem loven om ikke-faglærtes ud- 
dannelse. Dette problem må klares, og det 
hvad enten man tænker på ledige eller be- 
skæftigede faglærte. Løsningen skal imid- 
lertid næppe findes inden for arbejdsløs- 
hedslovens rammer, lige så lidt som de 
ikke-faglærtes problemer 홢 hvad enten man 
tænker på ledige eller beskæftigede ikke- 
faglærte 홢 skal søges løst ved hjælp af 
denne lov. 

Jeg skal ikke her yderligere gå ind på det 
foreliggende lovforslags indhold, men vil 
gerne slutte disse betragtninger med at sige, 
at vi i arbejdsministeriet gennem nogen tid 
har arbejdet med disse spørgsmål. Vi har 
jo bl. a. fået en tilskyndelse hertil gennem 
de forskellige forslag og ønsker, som er 
kommet gennem udtalelser fra faglige kon- 
gresser og forskellige arbejdsløshedskassers 
kompetente forsamlinger. Jeg har yderligere 
som et led i ministeriets forsøg på at få 
belyst de forskellige foreliggende problemer 
ved en eventuel revision af arbejdsløsheds- 
loven haft drøftelser med repræsentanter 
for arbejdsløshedskasserne, og jeg kan op- 
lyse, at disse repræsentanter ikke kan gå 
ind for det lovforslag, folketinget nu har 
til forhandling, men at de har ønsker og 
forslag om forskellige principielle ændringer 
i arbejdsløshedsloven. 

Som jeg allerede har sagt det her i dag, 
er jeg positivt indstillet over for forsøg på 
at finde frem til forsvarlige forbedringer og 
forenklinger i arbejdsløshedsloven, derunder 
også på nogle af de felter, som det forelig- 
gende lovforslag berører; men som jeg har 
klargjort det, er det meget komplicerede 
principielle spørgsmål, vi her står over for. 
Jeg mener ikke, at det foreliggende lovfor- 
slag kan betragtes som et rimeligt grundlag 
for folketingets forhandlinger. Dertil er det 

for lidt gennemarbejdet og på væsentlige 
punkter alt for forenklet i forhold til de 
komplicerede problemer, det drejer sig om. 

Jeg er derfor efter mine drøftelser med 
repræsentanter for arbejdsløshedskasserne 
nået til det resultat, at det er nødvendigt 
at lade et sagkyndigt udvalg gennemgå alle 
de principielle problemer, der knytter sig 
til satsforhøjelserne og disses finansiering, til 
spørgsmålet om en eventuel lempelse i ad- 
gangen til at oppebære understøttelse og 
vedrørende en forenkling af arbejdsløsheds- 
forsikringens administration. Jeg agter der- 
for snarest at nedsætte et sådant sagkyndigt 
udvalg og vil bede dette om at gennemgå 
disse spørgsmål så hurtigt, som det er muligt. 

Ordføreren for forslagsstillerne (Chr. Mad- 
sen): Jeg forstod på den højtærede arbejds- 
minister, at der var meget i forslaget, der 
i alt fald var tiltalende for ham, selv om 
den højtærede arbejdsminister siger, at for- 
slaget er alt for forenklet, og at der skal 
sagkyndige til at arbejde videre med sagen. 
Når vi har fremsat dette forslag om lovæn- 
dringer, har vi jo ikke tænkt os, at det var de 
vises sten. Vi havde tænkt os, at i hvert fald et 
par problemer skulle løses, og dér tænkte vi 
først og fremmest på en forhøjelse af dag- 
pengehjælpen. 

Det er jo meget aktuelt, og vi mener, at 
dagpengehjælpen skal forhøjes ret hurtigt; 
det har været grundlaget for hele vort 
ændringsforslag. Derudover har vi, som 
ministeren rigtigt siger, søgt at forenkle, 
søgt at gøre den gældende arbejdsløsheds- 
lov lidt mere håndterlig, forsøgt på at 
komme væk fra de gamle bestemmelser 
fra 1930erne, da man kendte den store 
arbejdsløshed, og gøre loven 홢 hvad skal 
vi sige 홢 lidt mere moderne og mere tids- 
aktuel. Det har været grundlaget for vore 
ændringsforslag. 

Så siger den højtærede arbejdsminister, 
at det er et urimeligt forslag, som folke- 
tinget skal arbejde med. Er det urimeligt 
at sige til folketinget i dag, at arbejdsløs- 
hedsunderstøttelserne er urimeligt lave, og 
at arbejdsløshedsunderstøttelserne skal for- 
højes? Og er det urimeligt endvidere at sige, 
at med hensyn til arbejdsløshedsunderstøt- 
telserne har man velsagtens bevidst holdt 
arbejdsløshedsunderstøttelsen tilbage i for- 
hold til andre stigninger i den sociale lov- 
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givning? Der er jo sket det i den sociale 
lovgivning, at man gav visse kompensatio- 
ner efter omsforliget, visse kompensationer 
efter helhedsløsningen, men man tænkte 
ikke på hverken arbejdsløshedsloven, syge- 
kasseloven eller ulykkesforsikringsloven. 
Dér har man ingen kompensation givet, 
og det er i hvert fald en af årsagerne til, 
at arbejdsløshedsunderstøttelserne i øje- 
blikket er urimeligt lave. Kan man for- 
lange, kan man fortsætte med at sige, at 
de mennesker, der bliver arbejdsløse i øje- 
blikket 홢 og der er jo en stigende tendens 
desværre 홢 når de kommer ud, faktisk 
skal klare sig med en understøttelse, der 
ligger langt under grænsen for andre under- 
støttelser, der ydes her i landet? Kan man 
gøre det nu, kan man gøre det i morgen, 
kan man gøre det i overmorgen? Det er så 
aktuelt for de mennesker, der uforskyldt 
er blevet arbejdsløse; de skal ud og klare 
sig med en økonomi, der skal opbygges på 
en meget, meget lav arbejdsløshedsunder- 
støttelse, og hver eneste dag bliver et pro- 
blem for dem. Jeg ser således på det, vi 
ser således på det, at mennesker, der er 
arbejdsløse, er uforskyldt arbejdsløse. Det 
er ikke deres skyld, at til eksempel skibs- 
værfterne ikke kan klare sig i konkurrencen. 
Det er ikke deres skyld, at værfterne i 
Sverige og Tyskland får statsstøtte, så de 
kan klare sig bedre end de danske værfter. 
Det er ikke deres problem, det er andre 
menneskers problem her i samfundet, men 
det er dem, der skal bære byrden under en 
arbejdsløshedsperiode, og det er i hvert fald 
en urimelig hård byrde, som forholdene er nu. 

Derfor mener jeg og mit parti, at man 
bør søge at forhøje arbejdsløshedsun- 
derstøttelserne hurtigst muligt, og jeg synes 
ikke selv, at der er noget grundlag for, 
at der skal nedsættes en særlig sagkyndig 
komité for at finde ud af, hvordan arbejds- 
løshedsunderstøttelsens dagpengesatser i 
øjeblikket bør være. Der skal ikke ret 
meget sagkundskab til at løse et sådant 
problem. Kunne man ikke gå så vidt, at 
man i hvert fald tog disse dele af de fore- 
slåede ændringer og sørgede for pr. om- 
gående at få disse dagpengeunderstøttelser 
forhøjet? 

Når vi endvidere går ud fra, at dagpenge- 
beløbene skal stå i forhold til arbejdsind- 

tægten, er det, fordi vi har den mening, at 
arbejdsløshedsunderstøttelse ikke bør være 
en social ydelse og ikke bør sammenlignes 
med en social ydelse. Arbejdsløshedsunder- 
støttelsen må være noget, der står i forhold 
til arbejdsindtægten. Vi har det principielle 
standpunkt, at det bør være sådan, at når 
folk uforskyldt bliver arbejdsløse, skal de 
have det samme, som de tjente på arbejds- 
pladsen. Det er vort principielle synspunkt. 
For nogle dage siden blev det meddelt i 
aviserne, at der var flere, der havde det 
principielle synspunkt, at arbejdsløsheds- 
understøttelsen skulle være den samme som 
arbejdsindtægten, og flere vil arbejde sig hen 
mod dette mål, bl. a. det ærede medlem 
hr. Hans Rasmussen, formanden for smede- 
organisationen. Vi tror på, at dette er 
rigtigt, og vi tror på, at det er ikke alene 
os i vort land, der har det principielle 
standpunkt. Vi ved, at i mange andre 
lande arbejder man ud fra nøjagtig de 
samme principper. Der er ikke nogen, i 
hvert fald ikke efter min mening, der kan 
komme med nogenlunde ordentlige og væg- 
tige argumenter for, at det ikke skal være 
sådan. 

Jeg ved godt, at her i landet er der 
borgerlige kredse, der siger, at hvis man får 
understøttelse op til fuld erstatning for 
tabt arbejdsfortjeneste, så gider arbejderne 
ikke arbejde længere, men det er en menings- 
løs argumentation at føre. Enhver, der 
kender arbejdsløshedsloven, ved jo, at hvis 
den pågældende ikke vil tage et anvist 
arbejde, kan understøttelsen tages fra ham, 
og når der er en sådan bestemmelse i 
arbejdsløshedsloven, er der mulighed nok 
for at få de mennesker i arbejde, som der er 
anvisning til. 

Vi har altså foreslået en forhøjelse af 
dagpengeunderstøttelserne; vi har som angi- 
vet i lovforslaget sagt, at arbejdsløsheds- 
understøttelsen bør stå lige i forholdet til 
arbejdsindtægten, og vi har fundet frem 
til, at den skulle være 4 gange den gennem- 
snitlige timeløn for samtlige arbejdere i 
landet, opgjort i januar kvartal og gældende 
fra 1. oktober. Hvis man gennemfører 
noget sådant, vil det være en meget stærk 
forenkling af arbejdsløshedsloven og en 
bedre pristalsregulering af dagpengesatserne, 
så får man i hvert fald nogen lighed med 
arbejdsmarkedet, så får vi ikke den situa- 
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tion, som vi har haft før, at når der er gået 
nogle år, opdager vi, at lovens pristals- 
regulering ikke giver tilstrækkeligt, og at 
arbejdsløshedsunderstøttelsen kommer langt 
bagefter. Hvis man knytter arbejdsløsheds- 
understøttelsen til arbejdsindtægten, hvis 
man knytter den til arbejdslønningernes 
pristalsregulering, er man fri for at have nog- 
le snørklede bestemmelser i en lov, som 
ikke ret mange mennesker forstår, og så 
har man forbindelse med arbejdsforholdene. 

Jeg kan ikke tænke mig andet, end at 
de, der vil komme til at diskutere denne 
sag, også de såkaldt sagkyndige, vil komme 
frem til et sådant principielt standpunkt, 
for det har vist sig gang på gang, at uanset 
hvilken pristalsregulering man indfører i 
lovene, giver disse pristalsreguleringer ikke 
dækning, disse pristalsreguleringer følger 
ikke med. 

Men som sagt, vi håber på, at der i ud- 
valget til trods for de bemærkninger, den 
højtærede arbejdsminister kom med, skulle 
være mulighed for, at vi kan få forhøjede 
dagpenge gennemført og helst gennemført 
inden længe. 

Lad mig sige nogle få bemærkninger 
med hensyn til børnetillæggene. Det har 
forundret mig i mange, mange år, hvordan 
man har fundet frem til tallet for børnetil- 
læg til en arbejdsløs, i øjeblikket 2 kr. 15 
øre. Jeg har stillet det spørgsmål mange 
gange: hvor har man det tal fra, hvem har 
gættet sig til det tal i sin tid? Jeg har ikke 
fået svar på, ingen vil give en forklaring 
på, hvorfor børnetillægget i arbejdsløsheds- 
lovgivningen er omtrent det halve af børne- 
tillægget i den øvrige sociale lovgivning. 
Det må da være rimeligt, at man får dette 
ændret, således at det samme børnetillæg 
gælder ikke alene i én lov, men også i andre 
love. Det må være sådan, når man fastsæt- 
ter børnetillæggene i sociale love, at man 
går ud fra en lang række faktorer og spør- 
ger, om der nu er dækning for de udgifter, der 
er ved at have børn under arbejdsløshedsperi- 
oder og under andre socialt uheldige tilstande. 

Man vil så også blive fri for pristalsregule- 
ring af børnetillæg i arbejdsløshedsloven, og 
det vil gå meget lettere, hvis man kun 
havde én pristalsregulering i en af de andre 
love, således at man simpelt hen kunne 
rette sig efter det. 

Den højtærede minister var inde på, at 
det måske ville skabe mange ubehagelig- 
heder at sløjfe bestemmelsen om maksi- 
mumshuslejen på 164 kr. og simpelt hen 
betale i huslejehjælp det, der betales i 
husleje. Jeg har en anden opfattelse Jeg 
tror ikke på, at det bliver så store beløb 
og så store overraskelser, man kommer ud 
for. Der vil ganske vist være områder her 
i hovedstaden, hvor boligspekulationen 
er drevet for vidt, hvor folk er tvunget 
til at flytte ind i lejligheder, for hvilke der 
skal betales urimeligt høje huslejer. Jeg 
kender nogle stykker, der er rejst fra Nord- 
jylland, fra det arbejdsløshedsramte om- 
råde her, til hovedstaden for at få arbejde, 
fordi det ikke kunne opdrives dér, hvor 
de boede. De har kunnet få arbejde, men 
det allerstørste problem for dem var: 
hvordan får jeg en lejlighed? Disse menne- 
sker er blevet tvunget til at flytte ind i 
en lejlighed, hvor de betaler 400-500 kr i 
husleje om måneden. Hvis de bliver arbejds- 
løse, kan man så sige, at det er deres skyld, 
at de har valgt en lejlighed til denne urime- 
ligt høje pris? De har ikke haft nogen som 
helst skyld i det, men der er en hel masse 
andre faktorer, der har den tunge skyld 
i noget sådant. Man har medvirket dertil 
fra næsten alle autoriteters side både her og 
i Nordjylland ved den almindelige propa- 
ganda over arbejdsanvisningskontorerne o. 
s. v., hvor man siger til de pågældende, der 
går arbejdsløse: der er arbejde nok i Kø- 
benhavn, hvorfor rejser I ikke derover? 
Og når de tager herover og eventuelt bli- 
ver arbejdsløse, så får de en ny straf ned 
over ørene på sig. Disse mennesker har 
ingen skyld heri, og derfor ønsker vi, at 
de skal have fuld erstatning på dette om- 
råde, når de bliver arbejdsløse. 

Hvor mange det kommer til at dreje sig 
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om, kan jeg naturligvis ikke sige noget om, 
men tallet tror jeg ikke bliver så stort, 
som den højtærede arbejdsminister reg- 
nede med, så at der skulle komme alvor- 
lige ubehageligheder med hensyn til 4/5- 
grænsen og med, at man kom op over fagets 
almindelige løn. Selv om 4/5-grænsen ikke 
er helt borte i vort lovforslag, har det allige- 
vel nogen betydning. Vi har i hvert til- 
fælde haft den hensigt at løfte de arbejds- 
løshedsramte nærmere til 4 /5-grænsen, end 
der er mulighed tor nu. Hvis jeg gar ud 
fra provinsens gennemsnitsindtægter, un- 
derstøttelser og huslejeniveau, hvis jeg går 
ud fra en almindelig husleje på 150 kr. om 
måneden, vil det sige, at en mand med 4-5 
børn kommer op på 41 õ-grænsen og som følge 
deraf får nedslag i sin understøttelse. Efter 
vort forslag om at holde huslejehjælpen 
uden for 41 õ-grænsen kan man løfte betyde- 
lig flere arbejdsløshedsramte op i nærheden 
af 4/5-grænsen, og 4/5-grænsen er jo ikke fuld 
erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. 

Vi mener altså, at det, vi har foreslået, 
er fuldkommen rimeligt og noget, som man 
bør gennemføre hurtigst muligt for at hæve 
arbejdsløshedsunderstøttelsen så nogenlunde 
op i nærheden af, hvad man ellers har ved- 
taget for sociale udgifter på andre områder. 
Hvis man ikke gør noget hurtigt, vil det 
altså sige, at den arbejdsløshedsramte skal 
klare sig med et dagpengebeløb, der udreg- 
net i årsindtægt ligger omkring ca. 6.500 
kr.; det er der ingen mennesker der kan 
klare dagen og vejen med. Forhåbentlig 
vil det ikke gå sådan, at ret mange med- 
lemmer får lov til at gå så lang tid på kon- 
trolstedet, at de skal til at regne med års- 
indtægter dér, men der er da noget, der 
taler for, at der også i hovedstadsområdet 
er grupper, der bliver ramt af arbejdsløs- 
hed på nuværende tidspunkt, og at denne 
arbejdsløshed let kan vare vinteren over, og 
disse mennesker er ikke tjent med, at der 
er så lave understøttelsessatser. 

Den højtærede arbejdsminister var også 
lidt betænkelig ved, at vi i vort forslag har 
foreslået, at 26 ugers bestemmelsen helt skal 
afskaffes. 26 ugers bestemmelsen er jo 
noget meget gammelt i vor arbejdsløsheds- 
lovgivning. Det var noget, man havde et 
forfærdeligt mas med under kriseperioderne 
i 30erne, hvor folk gik så længe, at de faldt 

på disse bestemmelser og skulle over til at 
gå på socialkontorerne, i visse tilfælde til en 
mindre ydelse, end dagpengene dengang 
var. Dengang var det modsatte tilfældet. 
Arbejdsløshedsunderstøttelserne var noget 
højere end alle andre understøttelser, man 
kendte her i landet. Nu er det lige omvendt. 

Men det var altså i 1930erne. Der er vel 
sket noget siden dengang, og opfattelsen af 
den politik, der skal føres, er nok en anden 
end dengang. Det er mere udbredt, at man 
i øjeblikket siger, at hvis der bliver arbejds- 
løshed, så er der noget galt med den økono- 
miske politik, der føres, og så må der være 
et sted 홢 og det er måske mest her i det 
høje ting 홢 man skal lægge skylden for en 
sådan arbejdsløshedsperiode. 

Som jeg har nævnt i bemærkningerne til 
lovforslaget, mener vi, at når man siden 
30ernes arbejdsløshedsperiode har fået ind- 
ført i § 10, stk. 4, at når en person har gået 
arbejdsløs i lang tid, skal arbejdsanvisnings- 
kontoret tage hele hans forhold op til en 
nøjere undersøgelse og se på, om han er syg, 
om han er egnet til at være arbejdsløs og 
være på kontrolstedet inden for arbejdsløs- 
hedskassen, om han skal overføres til inva- 
liderente eller til revalidering, eller om der 
skal træffes særlige foranstaltninger, så at 
man kan tilbageføre ham til arbejdsmarkedet. 

Når man har en så udmærket bestemmelse 
홢 og jeg mener, at det er en udmærket be- 
stemmelse 홢 og virkelig vil arbejde for, at 
denne bestemmelse skal gennemføres, som 
der står i paragraffen, og gennemføres på en 
menneskelig og forstandig måde, er der ikke 
grund til at have andre spærreregler. Det er 
spærreregel nok. Det er bare et spørgsmål, 
hvordan arbejdsanvisningskontorerne vil ar- 
bejde med disse spærreregler, og det kunne 
da være, hvis man ikke arbejder fornuftigt 
med disse spærreregler i hvert fald i Nord- 
jylland og Vestjylland, at man med rette 
kunne sige til disse arbejdsanvisningskon- 
torer: hvorfor arbejder I ikke med sagen, 
som der står i lovens tekst? Hvorfor sørger 
I ikke for, at der bliver sat arbejde i gang 
til de mennesker, der har gået i urimelig 
lang tid på kontrolstederne? Der er nogle i 
Nordjylland, først og fremmest i landkom- 
munerne, der opretholder tilværelsen ved, 
at de har 3-4 måneders arbejde om året; 
resten af tiden går de på kontrolstedet. Det 
er ikke enkelte tilfælde, men det er flere 
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hundrede. Denne lovparagraf, § 10, stk. 4, 
må vel også forstås på den måde, at arbejds- 
anvisningskontorerne allerede nu, i dag og 
i morgen, bør undersøge, om der går urime- 
lig mange folk på kontrolstederne. Det må 
også være i paragraffens ånd, at hvis man 
kommer til det resultat, at der går urimelig 
mange, må man sørge for, at der kommer ar- 
bejde i gang. Men på dette område bliver 
loven efter min mening ikke efterlevet i disse 
dage. Det kunne være, at den højtærede 
arbejdsminister kunne komme med et par 
bemærkninger om sin forståelse af denne 
§ 10, stk. 4. 

Det sidste, den højtærede arbejdsminister 
var inde på, var de bestemmelser, vi har 
indføjet med hensyn til uddannelsen for 
ikke-faglærte og for faglærte. Dér er det 
vor hensigt, at for uddannelsen af ikke-fag- 
lærte skal der gøres alt det, der kan gøres. 
I den forbindelse vil jeg gerne spørge den 
højtærede arbejdsminister, om der er nogle 
ekstraordinære planer, om der er nogen 
ekstra aktivitet på dette område. Jeg tænker 
her på, at det for nogen tid siden stod i fag- 
blade og dagblade, at der var et nødråb fra 
ufaglærte rundt om i landet, der manglede 
skoler. Der var brug for så og så mange sko- 
ler; der var brug for så og så mange under- 
visningspladser for ufaglærte. 

Jeg vil tillade mig at spørge den højtærede 
arbejdsminister, om man på dette område 
har gennemført noget ekstraordinært i tiden, 
der er gået, eller om man har planer med 
hensyn til ekstraordinær udbygning af disse 
skoler for ufaglærte. Der er brug for dem; 
man står og mangler dem. Der er mulighed 
for, at de ufaglærte kan få en bedre uddan- 
nelse, så at de ikke risikerer at blive arbejds- 
løse som nu, når de har mindre uddannelse. 

En anden side af sagen er, at der i de cir- 
kulærer, arbejdsdirektoratet udsender, er 
indført en begrænsning med hensyn til, 
hvilke uddannelsessteder en arbejdsløs i en 
arbejdsløshedsperiode kan få understøttelse 
ved til en uddannelse. Der står nævnt de 
steder, hvor man kan komme og få under- 
støttelse i uddannelsesperioden, men hvor- 
for skal der være spærreregler, så at en ung 
arbejdsløs, der har evner og energi dertil, 
ikke til eksempel kan gå på et seminarium 
og få læreruddannelse og få denne lærer- 
uddannelse betalt efter reglerne med hensyn 

til uddannelse for ikke-faglærte? Det er en 
af hensigterne, vi har med at få hele denne 
sag taget op til revision, at få dette rettet. 

Jeg skal slutte med at sige, at vi na- 
turligvis ikke kan være modstandere af, at 
der bliver nedsat et sagkyndigt udvalg, der 
skal gennemtrawle hele området. 

Bladt: Der kunne siges meget om det her 
fremsatte lovforslag om ændringer i lov om 
arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsik- 
ring m. v. Jeg skal dog ikke her ved denne 
første behandling gå i enkeltheder om de 
foreslåede ændringer. Det, der særlig karak- 
teriserer lovforslaget, er, at det på mange 
punkter bryder med principperne i den 
gældende lov. Ved en vurdering af lovfor- 
slaget som helhed er det min opfattelse, at 
dette indeholder så mange problemer og 
rejser et væld af ubesvarede spørgsmål, så 
jeg tror, at det end ikke kan overraske for- 
slagsstillerne, når jeg siger, at jeg på det 
foreliggende grundlag ikke er i stand til at 
udtale tilslutning til forslaget. 

Jeg skal kort gennemgå nogle af de vig- 
tigste af de foreslåede ændringer. 

Der skal gennemføres nye regulerings- 
bestemmelser for dagpenge og børnetilskud 
홢 reguleringsbestemmelser, som er forskel- 
lige for de to ydelser. Efter at understøttel- 
sen i mange år blev reguleret efter pristals- 
udviklingen, blev der i 1962 gennemført 
den ændring, at understøttelsen nu reguleres 
i takt med lønudviklingen, hvilket var helt 
i overensstemmelse med arbejdsløsheds- 
kassernes ønske. Jeg er derfor langtfra 
sikker på, at arbejdsløshedskasserne vil god- 
tage de foreslåede reguleringsbestemmelser. 

Efter forslaget kan der udbetales under- 
støttelse for et ubegrænset antal dage. Hvis 
dette blev gennemført, er der efter min 
mening ikke mere tale om forsikring, men 
om social forsørgelse. Der må nødvendigvis 
stilles krav om et vist mindstemål af arbejde. 
Der må da være en slags sikkerhed for, at 
de folk, der optages i arbejdsløshedsforsik- 
ringen, også har tilknytning til arbejds- 
markedet. Jeg mener derfor også, det er 
forkert at ophæve arbejdsbetingelserne, den 
såkaldte 26 ugers og 39 ugers bestemmelse. 
Med den høje beskæftigelse, vi har, skulle 
det dog ikke volde vanskeligheder at skaffe 
bevis for 26 ugers arbejde i 3 år eller 39 
ugers arbejde i 4 år. Arbejdsløshedskasserne 
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kan ikke være interesserede i at få et klien- 
tel af medlemmer, som ikke er arbejdssø- 
gende, men som de er forpligtet til at ud- 
betale understøttelse til, folk, som normalt 
ville være henvist til at søge hjælp hos op- 
holdskommunen. 

Efter lovforslaget ophæves den gældende 
begrænsning af huslejehjælpen; det vil sige, 
at huslejehjælp skal udbetales med det fulde 
beløb i hvert enkelt tilfælde. I denne for- 
bindelse kommer det også ind i billedet, at 
man foreslår, at ved beregningen af 4/5- og 
2/3-grænsen skal der kun tages hensyn til 
dagpenge og børnetillæg. Dette vil utvivl- 
somt medføre tilfælde, hvor en arbejdsløs 
kan opnå en højere indtægt end én, der er 
i arbejde. Dette kan formentlig ikke være 
rigtigt, i hvert fald er det indlysende uret- 
færdigt. 

Efter lovforslaget skal bestemmelsen om 
karensdage ophæves. Hertil vil jeg gerne 
sige, at ved den sidste lovrevision i 1962 
blev antallet af karensdage reduceret fra 6 
til 3. Det var efter min opfattelse en fejl, 
at vi ikke tog skridtet fuldt ud og afskaffede 
denne ventetid, så meget mere som det er 
et stærkt ønske hos arbejdsløshedskasserne 
helt at få afskaffet denne ventetid. Jeg har 
derfor ikke noget imod, at bestemmelsen 
om karensdage udgår af loven. 

Ja, jeg har her berørt nogle af de vigtigste 
punkter i lovforslaget, og min konklusion 
bliver herefter, at ganske bortset fra de 
politiske muligheder, der foreligger for at få 
et sådant forslag gennemført, kan der rejses 
mange saglige indvendiger mod det. 

Når dette er sagt, vil jeg dog tilføje, at 
når jeg ikke kan give tilslutning til lovfor- 
slaget, så er dette ikke ensbetydende med, 
at der ikke er ting i vor arbejdsløshedslov- 
givning, som bør ændres. Det mener vi i 
socialdemokratiet at der er. 

Det må dog erkendes, at der i de senere 
år, i 1958, i 1960 og i 1962, er gennemført 
en række ændringer i loven, som har været 
udtryk for fremskridt og forbedringer. Men 
spørgsmålet er, om tiden ikke er inde til, 
at vi skal anskue arbejdsløshedsproblemet 
fra en lidt anden synsvinkel, end vi har 
gjort hidtil. 

Når vi tænker tilbage til 30erne, da vi til 
tider havde en gennemsnitlig arbejdsløshed 
på over 30 pet., var arbejdsløsheden et alt- 

overskyggende socialt problem. Den under- 
støttelse, der blev udbetalt, var kun en 
nødhjælp til at holde den værste sult fra 
dørene. Vort land var hærget af kriser og 
vort erhvervsliv i stort omfang gået i stå. 
Med andre ord: det var et fattigt land, og 
det var i første række de hundredtusinder 
af arbejdsløse, som kom til at lide herunder. 

Situationen i dag er helt forskellig fra 
dengang. Det har i de senere år vist sig, 
at det på det nærmeste er muligt at afskaffe 
arbejdsløsheden, og det er en, glædelig 
kendsgerning. Derfor må det også være en 
uafviselig opgave for staten, for erhvervs- 
livet, for alle positive kræfter i vort sam- 
fund at holde hjulene i gang. Det ligger nu 
inden for mulighedens grænser at efter- 
komme, hvad der står i grundlovens § 75, 
at det skal tilstræbes, at alle arbejdsduelige 
personer kommer i arbejde. Vi må bort fra 
den tankegang, at det skulle være til fordel 
for nogen, at der eksisterer en såkaldt indu- 
striel reservearmé. 

I stedet for at betragte arbejdsløshed som 
et socialt problem, tror jeg, vi i højere 
grad skal betragte arbejdsløshed som et 
problem, der hænger sammen med produk- 
tionen, og indrette vor arbej dsløshedslov- 
givning herefter. 

Vi er af den opfattelse i socialdemokra- 
tiet, at de nuværende grundbeløb for dag- 
pengesatserne er for lave. Understøttelsen 
burde i højere grad have karakter af erstat- 
ning for tabt arbejdsindtægt. Dette spørgs- 
mål er jo dukket op i pressen i den senere 
tid, bl. a. i forbindelse med den dalende 
beskæftigelse på skibsværfterne, hvor man 
er inde på tanken om fondsdannelse med 
det formål at skabe en slags overbygning 
til arbejdsløshedsforsikringen. Tanken er 
tiltalende, men en sådan nyordning vil 
sikkert ikke kunne begrænses til et enkelt 
område, uden at det også medfører krav 
om lignende ordninger på andre områder. 

Det er jo rigtigt, som den højtærede 
arbejdsminister har givet udtryk for, at ved 
en forhøjelse af arbejdsløshedsunderstøttel- 
sen kommer finansieringen ind i billedet. 

Med hensyn til kontingentet til arbejds- 
løshedsforsikringen finder jeg den bestående 
ordning ganske utilfredsstillende; den hviler 
i hvert fald ikke på et solidaritetsprincip. 
Jeg behøver bare at nævne to eksempler, 
som belyser dette forhold. Smede- og ma- 
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skinarbej derne betaler 50 øre ugentlig i kon- 
tingent til deres arbejdsløshedskasse, me- 
dens arbejdsmændene betaler 6 kr. 15 øre 
om ugen. Men understøttelsen er den samme. 
Enhver kan sikkert se urimeligheden i denne 
byrdefordeling. Det skulle dog være muligt 
at finde frem til en eller anden form for en 
udligning mellem kasserne. 

Så vidt mig bekendt betaler arbejds- 
giverne i en række andre lande et betydelig 
større bidrag til arbejdsløshedsforsikringen, 
end tilfældet er her i landet, hvor man 
efter min opfattelse betaler et meget beske- 
dent bidrag. Også dette spørgsmål må tages 
op til overvejelse. 

Der er i forbindelse med lovforslaget her 
også tale om forenkling. Jeg er enig i, at 
en forenkling er ønskelig. Uden at jeg dog 
skal lægge mig fast på noget konkret, vil 
jeg gerne nævne et par områder, hvor det 
måske var muligt at gennemføre en for- 
enkling. 

Der er til vor arbejdsløshedsforsikring 
knyttet forskellige sociale ydelser. Hvis vi 
når dertil, at dagpengesatserne bliver væ- 
sentligt forhøjet, så kommer vi sikkert 
ikke udenom, at der skal ske en rimelig 
tilpasning af disse sociale ydelser. Var det 
så ikke værd at overveje at udskille disse 
sociale ydelser fra arbejdsløshedsforsikringen 
og i stedet for gennemføre en form for 
familiepolitik for forsørgere med en ind- 
tægt op til en nærmere fastsat størrelse? 

Jeg tænker i denne forbindelse også på, 
om ikke det ville være en forenkling, hvis 
støtten til kursusvirksomheden blev ud- 
skilt fra loven, og al kursusvirksomhed, 
uddannelse af faglærte og ufaglærte samt 
omskoling blev samlet i en særlig lov. Jeg 
finder, det ville være mere rationelt. Men 
det er naturligvis kun en tanke til nærmere 
overvejelse. 

Til slut vil jeg gerne sige, at arbejds- 
ministeren jo har oplyst, at arbejdsløsheds- 
kasserne går imod det her foreliggende 
lovforslag. Det vil da være rigtigt, når 
der gennemføres en nyordning, at vi så er 
på bølgelængde med arbejdsløshedskasserne. 
Jeg vil derfor gerne udtale min store til- 
fredshed med, at den højtærede arbejds- 
minister har bebudet at ville nedsætte et 
sagkyndigt udvalg, som skal kulegrave de 
mange og indviklede problemer, der vil 

opstå ved en række principielle ændringer 
i arbejdsløshedsloven. Men jeg vil gerne til- 
føje, at mit parti godt vil deltage i en 
udvalgsbehandling af lovforslaget. Det vil 
i hvert fald medvirke til, at vi får belyst 
problemernes mangfoldighed. 

Søren Andersen: Heller ikke vi fra venstres 
side kan give tilslutning til det foreliggende 
lovforslag. 

Heller ikke jeg skal trætte med nogen 
større tale om lovforslagets detaljer. Lov- 
forslaget er jo foruden på en række økono- 
miske problemer også inde på en række 
ting af principiel karakter, ligesom man 
beskæftiger sig med selve administrationen, 
og dette kan godt give mig anledning til 
visse betragtninger. I forslaget foreslår man 
således gentagne gange den reducerede 
karenstid ophævet, ligesom man kræver 
ophævelse af såvel 26 ugers som 39 ugers 
reglen. 

Da vi sidst beskæftigede os med de fore- 
liggende problemer 홢 jeg tror, det var i 
1962 홢 blev der på det daværende udvalgs 
foranledning af den højtærede socialmini- 
ster nedsat et udvalg med henblik på 
ændringer i arbejdsanvisningen. Jeg har 
ikke set noget til nogen betænkning og i 
hvert tilfælde ikke set, at der er kommet 
noget lovforslag i henhold til en betænkning. 
Jeg vil derfor gerne spørge den højtærede 
arbejdsminister, hvor langt man er med arbej- 
det, og om der kan ventes et lovforslag med 
henblik på en anden og bedre arbejds- 
anvisning. 

Det bliver mere og mere klart, at tiden 
kræver en stadig mere effektiv arbejds- 
anvisning, ikke alene på grund af de be- 
standige ændringer, der sker med hensyn 
til forsikringsprincippet i arbejdsløsheds- 
loven, men nok endnu mere som følge af de 
store og stadige strukturændringer. Jeg 
tænker ikke alene på det, vi taler om i øje- 
blikket; men jeg ser faktisk sådan på det, 
at vort samfund i fremtiden til stadighed 
og hurtigere og hurtigere vil blive under- 
givet strukturændringer; det vil blive under- 
givet strukturændringer som følge af meka- 
nisering, automatisering og ændringer i for- 
brugsvaner, og dette vil øge risikoen for 
ledighed i forbindelse med stillingsskifte. 
Det er ikke alene et problem, der koster 
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for den enkelte, det koster også for sam- 
fundet i form af manglende effektivitet. 

Arbejdsanvisningen må derfor tilpasses et 
samfund i vækst og gennem sin effektivitet 
øge denne vækst. Lad mig sige det på den 
måde, at vi har brug for en arbejdsanvis- 
ning så god og så hurtig på sin plads, at 
den i allerhøjeste grad kommer til at virke 
som en service. Den forløbne udvikling 
inden for arbejdsløshedsforsikringen gør 
altså en modernisering af arbejdsanvisnin- 
gen mere og mere påkrævet, og spørgsmålet 
er også, om den nuværende form er tids- 
svarende og hensigtsmæssig. Det skal jeg 
ikke uddybe videre i dette forholdsvis korte 
indlæg, men jeg har mine tvivl om, at det 
er tilfældet. 

Lovforslaget er også inde på en ændring 
af og i det hele taget et hurtigere tempo i 
beregningen af understøttelsens størrelse. 
Jeg tror slet ikke, at dette lovforslag er 
udarbejdet på en sådan måde, at det med 
nogen rimelighed kan være udgangspunkt 
for den fornyelse af arbejdsløshedskassernes 
administration, som er så påkrævet og så 
ønskelig. Den gamle fagdeling med dens 
væld af kontorer betyder en urimelig dyr 
administration såvel for arbejderne selv 
som også for samfundet med hensyn til 
dettes tilskud. Jeg ser sådan på det, at når 
lovforslaget her er inde på en forenkling, 
er det faktisk kun udtryk for, at flere og 
flere erkender, at det er fornødent. 

Jeg lagde også mærke til den fremtræ- 
dende plads, som Verdens Gang, det social- 
demokratiske tidsskrift, forleden gav forsk- 
ningsleder Bent Andersens artikel om, at 
vi trænger til en ny socialreform. Bent 
Andersen kommer her ind på de mange 
inkonsekvenser i vor sociallovgivning, de 
forskellige ydelser, som man efter de for- 
skellige love kan få, i mange tilfælde for 
samme trangsårsag, og han kommer endvide- 
re ind på de administrative besværligheder, 
der ligger i overgang fra den ene sikrings- 
ordning til den anden. 

Jeg venter ikke, at den højtærede mini- 
ster med udgangspunkt i denne debat skal 
nedsætte nogen kommission; men jeg glæ- 
der mig dog alligevel over at høre, at den 
højtærede minister var inde på, at der 
burde nedsættes et sagkyndigt udvalg, og 
at der allerede er foregået visse forhandlin- 

ger, taget visse skridt i denne retning. Men 
hvad ligger der i at nedsætte et sagkyndigt 
udvalg? Hvem skal de sagkyndige være? 
Er det ministerielle embedsmænd, eller øn- 
sker man virkelig problemet gennempløjet 
og fremlagt for en kommission? Jeg tror, 
det sidste vil være rigtigst. Jeg tror, at den 
høj tærede minister skal tænke én gang til over, 
om man ikke skulle gå videre end til et sag- 
kyndigt udvalg. I hvert fald er jeg interes- 
seret i at vide, hvad der ligger i dette sag- 
kyndige udvalg. Jeg tror, problemet er af 
en sådan art og en sådan bredde, at det 
trænger til en gennemgang i en kommission. 
Vi fra vor side vil da være meget interesseret 
i, at problemerne med arbejdsanvisning og 
arbejdsløshedsforsikring ses i et betydelig 
videre perspektiv, ses i det vide perspektiv: 
selve sikringsordningens placering i det al- 
mindelige sociale sikringssystem her i landet. 
Det var også noget af det, Bent Andersen 
var inde på, og jeg tror, det er fornødent, at 
disse brede overvejelser finder sted i et lige 
så bredt forum. 

Asger Jensen: Jeg har ikke tænkt mig her 
ved første behandling at gå ind på alle de 
enkelte paragraffer og enkelte forslag, der er 
stillet; men jeg vil dog gerne gøre nogle 
principielle betragtninger gældende, thi når 
vi beskæftiger os med lovgivning om ar- 
bejdsløshedsforsikring, kan vi efter mit 
partis mening ikke undlade at drøfte hele 
spørgsmålet om denne forsikrings struktur. 

Det konservative folkeparti har flere 
gange peget på, at vort principielle ønske er, 
at man slår alle de godt 65 arbejdsløsheds- 
kasser med deres snart 4.000 afdelinger sam- 
men til én stor arbejdsløshedsforsikring. 
Denne opgave bliver jo ikke vanskeligere at 
klare derigennem, at der i kasserne tilsam- 
men er rådighed over mere end en halv 
milliard kroner. 

Som det er nu, må medlemmerne af Ar- 
bejdsmændenes Arbejdsløshedskasse 홢 som 
det ærede medlem hr. Bladt var inde på 홢 
betale 12 gange så meget i kontingent som 
de bedre stillede smede, idet en arbejdsmand 
skal betale over 300 kr. om året imod en 
smeds godt 25 kr. om året. Det kan ikke 
være rigtigt, at der helt skal mangle indre 
solidaritet disse kasser imellem, når det 
offentlige tilskyder store beløb hvert år. 

Det aktuelle lovforslag går i. korthed ud 
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på, at dagpengene skal have en forhøjelse 
straks, og at forhøjelsen i hvert fald på 
længere sigt skal betales af statskassen. Det 
passer vel ikke helt til den indstilling, der 
har været fra næsten alle sider til statens 
udgiftsstigninger i forbindelse med det nye 
finanslovforslag. Men hvis drøftelserne i et 
udvalg giver baggrund for en ændring i dag- 
pengene, skulle det også være muligt at klare 
en udgiftsforøgelse på anden måde. Vi kunne 
da tage en mindre del af den samlede for- 
mue i kasserne og bruge den til en fond, 
hvorfra refusionerne kunne betales, indtil 
vi var klar til selve strukturændringen. Det 
kunne vi naturligvis gøre så meget desto let- 
tere, som en ikke ringe del af formuen jo er 
tilvejebragt gennem statens tilskud. Der kan 
vel være uenighed om, hvor stor en part 
der hidrører fra statskassen, men tager vi 
f. eks. 15 pet. af den samlede formue på 
528 mill. kr., er der omtrent 80 mill. kr. til 
rådighed til en sådan fond, og 15 pet. er da 
i hvert fald en del af de penge, der må regnes 
for statens tilskud. Jeg hører nu, at den 
højtærede arbejdsminister siger, at de 80 
mill. kr. kunne man regne med ville være 
brugt på et år. Men tanken med mit forslag 
er jo, at der skulle være de refusioner, som 
staten ellers i øvrigt yder efter de sædvan- 
lige regler. 

Mit forslag går altså i korthed ud på 
følgende: lad os i udvalget se på, om der er 
brug for ændringer i dagpengesatserne. Hvis 
der bliver større udgifter for kasserne, lad 
os så i en tid betale dem ud fra en fond, der 
dannes af en mindre del af kassernes store 
formue, og lad os benytte denne tid til at 
foretage en højst tiltrængt modernisering 
af kassernes struktur, så vi når frem til én 
stor arbejdsløshedsforsikring her i landet. 
Det vil betyde en mere hensigtsmæssig ad- 
ministration og give mulighed for en større 
solidaritet. 

Jeg hører nu, at den højtærede arbejds- 
minister tænker på at nedsætte et udvalg 
til at overveje visse forhold inden for ar- 
bejdsløshedskasserne. Men jeg hørte ikke, 
at den højtærede arbejdsminister gav udtryk 
for, at man for alvor skulle tage fat på struk- 
turændringen. Derimod synes jeg, det ærede 
medlem hr. Bladt holdt en tale, som ligger 
meget nær op ad det, jeg nu her har sagt og 
på forhånd havde tænkt mig at sige, og det 

kunne ligesom tyde på, at der ikke var u- 
overstigelige vanskeligheder for virkelig at 
tage fat på at få denne opgave løst;'det ærede 
medlem hr. Bladt er jo enig med mig både 
om det misforhold, der er mellem de for- 
skellige kontingenter, og om det urimelige i, 
at der ikke er en indre solidaritet mellem 
kasserne. Den bedste, den mest effektive 
måde at tilvejebringe denne indre solidaritet 
på er ved at lave én stor arbejdsløsheds- 
kasse for hele landet. 

Jeg sagde, at jeg ikke skulle komme ind 
på mange enkeltheder i selve lovforslaget. 
Jeg vil dog gerne lige til slut sige, at for- 
slaget om, at der nu ikke skal være så 
skrappe betingelser hverken for at modtage 
understøttelse eller for medlemskab af en 
arbejdsløshedskasse, er meget farligt, og 
jeg tror ikke, det er i kassernes interesse. 
Jeg har nogle erfaringer fra arbejdsnævnet 
om disse problemer, og de går samstemmen- 
de ud på, at man er godt tilfreds med, at 
der er visse regler for, hvem der kan være 
medlem af en arbejdsløshedskasse. Den 
faste hovedregel er, at de, der skal være 
medlemmer af en arbejdsløshedskasse, skal 
være arbejdssøgende. Derfor kan det spørgs- 
mål, som det ærede medlem hr. Chr. Mad- 
sen var inde på, nemlig hvorfor én, der vil 
være lærer, ikke kan få understøttelse, me- 
dens han går på seminariet, ikke komme 
ind i billedet. Der er dog vilje til at hjælpe 
dem, der vil uddanne sig, her i landet. Det 
kan bare ikke ske gennem loven om arbejds- 
løshedskasser af den simple grund, at de, 
der vil være forsikret mod arbejdsløshed, 
må søge arbejde og være villige til at påtage 
sig arbejde. Hvis man forlader det princip, 
tror jeg man er ude i noget uhyre farligt. 

Kirkegaard: Da mit partis ordfører, det 
ærede medlem hr. Aage Fogh, ikke kan 
være til stede i dag, vil jeg gerne både på 
hans og på mit partis vegne gøre den ganske 
korte bemærkning, at vi ingenlunde afviser, 
at det lovforslag, som her er til første be- 
handling, berører vigtige problemer inden 
for arbejdsløshedskassernes område. 

Den tale, som det ærede medlem hr. Chr. 
Madsen holdt her i dag, var imidlertid 
udtryk for, at det drejer sig om mange og 
komplicerede problemer. Derfor tror jeg, 
det er rigtigt at give tilslutning til den 
højtærede arbejdsministers forslag om at 



1871 12/12 : 1. beh. af f. t. 1. vedr. arbejdsanvisning m.v. 1872 

. [Kirkegaard.] 
henvise de mange problemer til behandling 
i et udvalg eller i en kommission. Detter 
ikke nok, at problemerne er mangfoldige; 
der er også en indbyrdes sammenhæng 
mellem dem, som vi ikke kan se bort fra, 
og som jeg tror vil kunne blive heldigt 
behandlet i et sådant udvalg eller en sådan 
kommission. 

At vi giver tilslutning dertil, hindrer selv- 
følgelig ikke, at mit parti, hvis det forslag, 
vi her behandler, går i udvalg, dér vil se på, 
hvorvidt det kan gennemføres eller ikke. 

Grøndahl: Forslagsstillerne foreslår ganske 
enkelt, at dagpengene ved arbejdsløshed 
for en forsørger forhøjes med ca. 36 pet., 
børnetillægget forhøjes med ca. 90 pet. 
og grænserne for huslejehjælp bortfalder. 
På den anden side ophæves brændselshjæl- 
pen. Derved, siger forslagsstillerne, sker der 
en væsentlig udjævning af den opståede 
skævhed. 

Karenstiden samt 26 ugers og 39 ugers 
bestemmelsen udgår ligeledes. Dette skulle 
give en forenkling af loven, og regulerings- 
bestemmelserne skulle kunne klare sig med 
det, der står i lovens § 10, stk. 4. 

Ja, det tør nok siges, at den foreslåede 
udjævning og forenkling plus det, at regu- 
leringerne skal indskrænkes til lovens § 10, 
stk. 4, samt de andre ændringer i loven, 
f.eks. at § 18 udgår, vil gøre det lettere for 
det høje ting, som forslagsstillerne beske- 
dent udtrykker det, senere at indføre æn- 
dringer, der giver fuld erstatning for ufor- 
skyldt arbejdsløshed. 

Som begrundelse for lovforslaget anføres, 
at der er opstået et misforhold mellem ar- 
bejdsløshedsloven og den sociale lovgiv- 
ning, idet invalide- og folkepensionerne, 
udregnet på årsbasis, nu ligger foran ar- 
bejdsløshedsunderstøttelsen. Her nævnes det 
belærende, at det skam ikke er invalide- og 
folkepensionen, der er for høj, men at det 
selvfølgelig er arbejdsløshedsunderstøttel- 
sen, der er for lav. 

Det er den klassiske argumentation, som 
organisationerne bruger. Enhver organisa- 
tionsleder 홢 og ellers kunne han ikke 
bruges 홢 kan ved hjælp af statistik 홢 og 
vel at mærke den statistik, der passer i 
hans kram 홢 bevise, at netop hans organi- 
sation er kommet bagefter i indkomst. 

Jeg vil gøre forslagsstillerne opmærk- 
som på 홢 hvad de vel godt ved, men som 
de ikke fuldt omtaler 홢 at ifølge gældende 
lovs § 15 kan en arbejdsløs foruden sin 
understøttelse få børnetillæg, huslejehjælp, 
brændselshjælp, julehjælp, rejsehjælp, hjælp 
til dobbelt husførelse og flyttehjælp. Jeg . 
synes bestemt ikke, at samfundet har været 
karrigt her, og med den store stigning i løn- 
modtagernes realløn, der er sket i de sidste 
10 år, ville det ikke være samfundsfjendsk 
at mene, at lønmodtagerne selv kunne yde 
noget mere for at sikre sig mod arbejdsløs- 
hed i stedet for ustandselig at komme med 
krav til statskassen. 

Når man fremsætter et lovforslag, oply- 
ses det almindeligvis, hvor meget lovfor- 
slaget andrager i øgede udgifter. Kan for- 
slagsstillerne så bare tilnærmelsesvis i runde 
millioner angive mig udgiftsforøgelsen ved 
deres lovforslag? 

En af forslagsstillerne, det ærede medlem 
hr. Morten Lange, udtalte for nogle dage 
siden her i tinget om et forslag, fremsat af et 
andet parti, at det var valgbacon udskåret 
i tynde skiver. Det kan man jo på ingen 
måde sige om dette forslag. Tværtimod 
på en vis måde, idet det efter min opfattelse 
må karakteriseres som valgbacon udskåret 
i tykke skiver. 

Efter denne karakteristik kan det vel 
ikke undre, at de uafhængige ikke kan 
støtte lovforslaget. 

Arbejdsministeren (Erling Dinesen): Må 
jeg ikke først sige, at jeg synes, det med al 
ønskelig tydelighed er fremgået af debatten 
her i dag, at det forslag, jeg har stillet om 
at henvise disse vidtrækkende principielle 
problemer til et sagkyndigt udvalg, er sag- 
ligt begrundet. 

Jeg skal ikke, da der bliver tale om ud- 
valgsbehandling, gå i enkeltheder her, men 
vil godt berøre et par af de problemer, der 
har været fremme i diskussionen. 

Må jeg først sige til det ærede medlem hr. 
Chr. Madsen, at jeg har ikke betegnet for- 
slaget som et urimeligt forslag; jeg har be- 
tegnet det som værende ikke rimeligt som 
arbejdsgrundlag, når talen er om så vidt- 
rækkende ændringer som dem, lovforslaget 
indeholder. Jeg er i øvrigt heller ikke sikker 
på, at det vil være en heldig ordning med 
særlige boligtilskud via arbejdsløshedsloven, 
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og jeg vil gerne understrege det, jeg anførte 
til indledning, at arbejdsløshedskassernes 
repræsentanter heller ikke kan gå ind for 
disse synspunkter. 

Jeg skal ikke komme ind på den økono- 
miske politik og arbejdsløshedsprocenterne, 
men kun anføre, at vi vel ikke i nogen 
periode tidligere, i hvert fald så langt til- 
bage jeg kan huske, har haft en så høj be- 
skæftigelsesgrad som i øjeblikket. 

Det ærede medlem spurgte, om der var 
planer fremme om nye skoler for ikke-fag- 
lærte. Der er en vældig udvikling i gang, 
en udvikling, som det ærede medlem må 
være bekendt med; der er ikke vist nogen 
tilbageholdenhed på dette område, og der 
vil fremover blive gjort, hvad der er muligt 
for at føre udviklingen videre. 

§ 10, stk. 4, omtalte det ærede medlem 
også og havde, så vidt jeg kunne forstå, 
den opfattelse, at den ikke var udnyttet i 
tilstrækkeligt omfang. Netop inden for de 
områder, det ærede medlem nævnte, Nord- 
jylland, Vestjylland og visse andre områder, 
er denne bestemmelse i loven i høj grad 
udnyttet. 

Jeg har i øvrigt noteret, at det ærede 
- medlem sluttede med at sige, at han ikke 

ville modsætte sig nedsættelsen af et sag- 
kyndigt udvalg. 

Det ærede medlem hr. Søren Andersen 
rettede et par spørgsmål til mig, først ved- 
rørende det udvalg, der har arbejdet med 
problemerne omkring arbejdsanvisningen. 
Lad mig sige herom, at jeg for nogle dage 
side har fået betænkningen, men da jeg 
har været travlt optaget af at læse på til- 
lægspensionsbetænkning, har jeg endnu ikke 
haft mulighed for at sætte mig ind i de 
forslag, som eventuelt måtte ligge i betænk- 
ningen fra arbejdsanvisningsudvalget. Der- 
for kan jeg ikke på nuværende tidspunkt 
sige noget om, hvorvidt der bliver tale om 
et lovforslag, og slet ikke noget om, hvor- 
når et sådant lovforslag eventuelt måtte 
fremkomme. 

Jeg har til gengæld, når talen er om en 
mere effektiv og mere smidig arbejdsanvis- 
ning, som sikrer større bevægelighed på 
arbejdsmarkedet og skaber større mulig- 
heder for, at alle kommer i arbejde, mange 
gange udtalt mig offentligt om disse ting 
og udtalt mig positivt om dem. 

Det ærede medlem nævnte administra- 
tionen og sagde, at det var en dyr admini- 
stration for kasserne og samfundet. Det er 
vel naturligt at gøre den bemærkning, at 
der er sket visse principielle ændringer her. 
Det er ikke mere sådan, at det er staten, 
der yder tilskud til administrationen af ar- 
bej dsløshedskasserne. 

Det ærede medlem var af den opfattelse, 
at man burde gå videre end til nedsættelsen 
af et sagkyndigt udvalg, og ville helst have 
nedsat en kommission. Jeg er lidt betænke- 
lig ved at gå til et egentligt kommissions- 
arbejde, altså en kommission nedsat på 
bredt grundlag; jeg tror, man skal begrænse 
det til et sagkyndigt udvalg. Det er da 
klart, at der senere bliver lejlighed til på 
bredere grundlag at diskutere disse ting. 

Det ærede medlem hr. Asger Jensen luf- 
tede den konservative kongstanke om at slå 
de 65 kasser sammen til én fælles kasse. 
Det hører vi jo ved forskellige lejligheder, 
samtidig med at vi ved forskellige lejlig- 
heder har hørt de konservative forlange så 
denne nye arbejdsløshedskasse oprettet, så 
en anden eller en tredje. Jeg forstår altså, 
at det er det principielle synspunkt, som 
svømmer ovenpå i alle disse situationer. 

Når man taler om de meget store offent- 
lige tilskud til arbejdsløshedskasserne, må 
jeg understrege, at vi i virkeligheden sam- 
menlignet med mange andre lande ligger 
langt tilbage i denne henseende. 

Det ærede medlem hr. Grøndahl var inde 
på den betragtning, at lønmodtagerne 
måtte kunne yde noget mere. Nu er det jo 
ikke lønmodtagernes skyld, når der ikke er 
arbejde at få, og spørgsmålet er i virkelig- 
heden, om det ikke var rimeligere, at staten 
i højere grad gik ind i billedet. Det må være 
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en samfundsforpligtelse at sikre beskæf- 
tigelse; det er som nævnt en grundlovs- 
bestemmelse. 

Kassernes formue kunne bruges til for- 
bedringer, og man kunne oprette en fond 
på 80 mill. kr., sagde det ærede medlem 
hr. Asger Jensen. Det er en strålende idé; 
den harmonerer bare ikke med de bestræ- 
belser, som udfoldes, og de formaninger, 
som altid gives fra statens side til arbejds- 
løshedskasserne om at konsolidere sig i den 
udstrækning, der overhovedet er mulighed 
for det. 

I øvrigt har jeg forstået, at der stort set 
er tilslutning til de tanker, jeg har frem- 
ført for en nærmere, grundig behandling af 
disse ting. Derfor synes jeg ikke, det er 
rimeligt ved denne førstebehandling at gå 
videre ind på dem. Jeg forstår, at der bliver 
nedsat et udvalg, hvor man kan snakke 
videre om tingene. 

Ordføreren for forslagsstillerne (Chr. 
Madsen): Jeg skal heller ikke komme ind 
på alle de problemer, der er rejst nu her 
i sidste omgang. Der bliver, som det er 
blevet sagt, lejlighed til at beskæftige sig 
dermed i udvalget. 

Der er dog nogle enkelte ting. Det ærede 
medlem hr. Bladt omtalte 26 ugers bestem- 
melsen o. s. v., og at sløjfningen af disse be- 
stemmelser nok kan komme til at virke noget 
uheldigt, så det går ud over tilknytningen 
til arbejdsmarkedet og arbejdsløshedskas- 
serne, hvis man ikke kan præstere en vis 
tids arbejde. Jeg har den opfattelse, som 
jeg før har været inde på, og som jeg lige 
vil sige to ord om igen. Når der er to 
bestemmelser i arbejdsløshedsloven, der går 
ud på for det første, at hvis man nægter at 
tage anvist arbejde, bliver man hældt ud, 
og for det andet § 10, stk. 4, hvorefter 
arbejdsanvisningskontorerne kan undersøge 
de forhold, der gør sig gældende, når det 
enkelte medlem har gået arbejdsløs i lang 
tid, har man ved en fornuftig administra- 
tion af disse to bestemmelser tilstrækkelig 
magt i hænde til at sørge for, at de med- 
lemmer, der er arbejdsløshedsforsikrede, 
også er det i lovens forstand. Alt det andet 
mener jeg er overleveringer fra en anden 
tid, som vi skulle væk fra hurtigst muligt, 
den tid, som det ærede medlem betegnede 

på den måde, at dér var det problemet at 
holde sulten fra døren. Nu er det andre 
problemer, det drejer sig om, og deri er 
jeg meget enig med ham. 

Forskellige ordførere har sagt, at man 
ikke kan få tilslutning fra kasserne til det 
foreliggende lovforslag. Det har jeg hørt 
så tit før, når der blev stillet et forslag af 
en eller anden art. Der er bare det at sige 
til en sådan udtalelse, at kasserne ikke har 
sagt noget om, hvad de selv vil, og jeg vil 
gerne se repræsentanter fra arbejdsløsheds- 
kasserne selv stå op og officielt sige: vi vil 
ikke være med til at forhøje dagpenge- 
satserne. Jeg tror ikke, at repræsentanterne 
for arbejdsløshedskasserne ville blive smidt 
ud fra deres poster, men de ville i hvert 
fald komme ud i meget kraftig modvind, 
hvis der overhovedet er nogen, der som 
repræsentant for arbejdsløshedskasserne tør 
udtale sig i den retning, at de ikke vil være 
med til at forhøje dagpengesatserne, så jeg 
giver ikke ret meget for sådanne udtalelser. 

Jeg vil hellere se på, hvad man i de for- 
skellige forbund og organisationer har be- 
skæftiget sig med fra kongres til kongres, 
for det er de beslutninger, der også binder 
de forskellige arbejdsløshedskassers repræ- 
sentanter, og udtalelser og beslutninger fra 
kongresserne peger klart hen i den retning, 
at dagpengesatserne under arbejdsløsheds- 
understøttelsen må forhøjes som erstatning 
for tab af arbejdsfortjeneste. Og så kan 
kassernes repræsentanter komme og sige 
en hel del til øvrige ærede medlemmer, som 
man kan citere her fra denne talerstol, men 
realiteterne viser altså noget andet. 

Det får mig til at tænke på, at hvis den 
højtærede arbejdsminister nedsætter et sag- 
kyndigt udvalg, der kommer til at bestå af 
ene kasserepræsentanter, og de skal til at 
se på, hvordan man skal til at gennemføre 
en ændring på alle de områder, som lovgiv- 
ningen omfatter, og hvorledes den kom- 
mende administration skal være, så tror 
jeg ikke på, at man kommer et skridt videre. 
Jeg ved, det er en udtalelse, der måske 
kan give anledning til misforståelse, men 
jeg har kendskab til de gamle kolleger, 
og jeg ved, hvor meget der er, der kan 
binde dem. 

For mit eget vedkommende har jeg den 
opfattelse, som jeg har haft gennem mange 
år, at der må indføres en anden administra- 
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tion af arbejdsløshedskasserne. Den admi- 
nistration, man har i øjeblikket, er alt for 
knudret. Man skal vel hen til det, som de 
ærede medlemmer hr. Bladt og hr. Hans 
Rasmussen har udtalt sig om, nemlig at 
disse arbejdsløshedskasser skal slås sammen. 
Lad os bare forsøge en diskussion omkring 
disse problemer i udvalget. Jeg er indstillet 
på det og vil også tro, at jeg kan få min 
folketingsgruppe til at gå med til det, men 
det er da ganske klart, at når man skal til 
at se på alle disse problemer om struktur- 
ændringer o. s. v., må det bærende i hele 
denne debat være, at disse dagpengesatser 
skal forhøjes, man skal have ændret ar- 
bej dsløshedsunderstøttelsen, arbej dsanvis- 
ningslovens grundlag. 

Jeg skal ikke komme ind på flere proble- 
mer, dog måske den lille ting, som det 
ærede medlem hr. Grøndahl sagde om tykt 
stribet valgflæsk. Ja, ja, det kan man op- 
fatte, på hvilken måde man vil, men færdes 
man i de områder, hvor arbejdsløsheden 
raser til trods for den høje beskæftigelse, og 
ser folk gå arbejdsløse i lange perioder, 
bliver man mange gange meget irriteret 
over de udtalelser, der kommer her fra den- 
ne talerstol om den fulde beskæftigelse og 
dens velsignelser. Jeg kan forsikre det ærede 
medlem hr. Grøndahl om, at tankerne med 
dette forslag hverken er tykt eller tyndt 
stribet valgflæsk; det drejer sig om at få 
forandret noget, der i høj grad er urimeligt 
i vort land i øjeblikket. 

Arbejdsministeren (Erling Dinesen): Jeg 
synes ikke, at de udtalelser, som det ærede 
medlem hr. Chr. Madsen fremførte om 
arbej dsløshedskassernes repræsentanters 
manglende vilje til at virke for medlem- 
mernes interesser, skal stå uimodsagt. Det 
er klart tilkendegivet over for mig også i 
en skriftlig henvendelse, at man i høj grad 
har medlemmernes interesser for øje. Man 
finder bare ikke, at det her foreliggende er det 
rigtige at arbejde videre på. Man har ønske 
om principielle ændringer, men jeg synes 
ikke, det er en rigtig fremstilling af tingene 
at give her. 

(Kort bemærkning). 

Ordføreren for forslagsstillerne (Chr. Mad- 
sen): Ja, mange ting kan give anledning til 

misforståelser. Jeg har sagt her, og det vil 
jeg sige igen, at jeg meget gerne vil høre 
arbejdsløshedskassernes argumentation for, 
at de ikke kan gå ind for det lovforslag, som 
vi her har fremsat, og hvori det primære er 
en forhøjelse af dagpengesatserne. Mere har 
jeg ikke sagt, og mere skal der ikke lægges 
deri. 

Arbejdsministeren (Erling Dinesen): Hvis 
det primære for det ærede medlem er en 
forhøjelse af arbejdsløshedssatserne, forstår 
jeg ikke, at man kæder det sammen med en 
lang række principielle problemer, som 
kræver langvarige og grundige undersøgel- 
ser. 

(Kort bemærkning). 

Ordføreren for forslagstillerne (Chr. Mad- 
sen): Det primære er, at arbejdsløsheds- 
understøttelsens dagpengesatser skal for- 
højes. Hvis man vil gå med til det i udvalget 
i en fart, er vi parat til at stryge en hel del 
af det, vi har foreslået, og eventuelt løse 
disse spørgsmål på et senere tidspunkt. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Lovforslagets overgang til anden behandling 
vedtoges uden afstemning. 

Bladt: Jeg foreslår, at lovforslaget hen- 
vises til et udvalg på 17 medlemmer. 

Uden forhandling eller afstemning 
vedtoges dette forslag. 

Formanden: Der er ikke mere på dags- 
ordenen. 

Medlemmer af folketinget Gottschalck- 
Hansen, Axel Kristensen, Erik Eriksen, 
Foged, Poul Møller, Poul Sørensen, The- 
strup og Ib Thyregod har meddelt mig, at 
de ønsker skriftligt at fremsætte: 

Forslag til folketingsbeslutning om op- 
hævelse af grundstigningsskylden. 

Skriftlig fremsættelse af forslag. 

Ordføreren for forslagsstillerne (Gott- 
schalch-Hansen): På venstres og det kon- 
servative folkepartis vegne skal jeg tillade 
mig for det høje ting at fremsætte forslag 


