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Når jeg hører borgerlige kalde den danske velfærdsmodel for 'middelmådig', tager jeg mig til hovedet. For se dog 
på virkeligheden! Vi lever i et fuldstændig unikt og ekstremt samfund, som topper alle ranglister. Hvis der fandtes 
et verdensmesterskab i social sammenhængskraft, ville Danmark formentlig vinde det. Det ville vi formentlig også, 
hvis der var et VM i, hvordan man får den offentlige sektor til at skabe en stærk økonomi.

Sandheden er, at vi-følelsen, velfærdsstaten og velstanden spiller genialt sammen og giver alle andre samfunds-
modeller baghjul. Det er helt vildt!

Desværre bliver der gamblet med velfærdsguldet i disse år, og vi risikerer at sætte det hele over styr. Det skyldes 
blandt andet årtiers ulighedsskabende politik. Og nok så vigtigt: at der ikke for alvor bliver udviklet ny, original og 
fremadrettet politik, der kan sparke velfærdsmodellen videre. Idémaskinen er gået i stå.

Den unikke velfærdsmodel, der bygger på universelle velfærdsydelser, omfordeling over skatterne, begavet regu-
lering af kapitalismen, socialt blandede boligområder og stærke fagbevægelser, er hele vejen rundt presset i bund. 

Konsekvenserne ser vi i disse år, hvor især tre kløfter begynder at true den sociale sammenhængskraft:

En økonomisk kløft, der handler om, at den økonomiske elite får lov til at stikke af fra fællesskabet med ekstreme 
lønninger og uhyrlige arbejdsfrie gevinster baseret på formuer, arv, boliger og finansiel spekulation.

En uddannelseskløft, som vi aldrig fik bygget en bro over, selvom vi i årtier har talt om et massivt og livslangt løft til 
de kortest uddannede og flere unge i uddannelse.

Og endelig en voksende forståelseskløft mellem en veluddannet storbyelite og en lavere middelklasse og arbej-
derklasse udenfor byerne – som også skærer ned igennem centrum-venstre-lejren. I den ene ende har vi gym-
nasielæreren Elisabeth på Østerbro, der synes, at Svend Brinkmann skriver fantastiske bøger og mest går op i 
præstationspressede piger i gymnasiet og tonen i debatten. I den anden har vi betonarbejderen Arne i Struer, der 
er presset af en helt anden virkelighed: Er der et job til mig i morgen? Og et socialt system, der kan hjælpe, hvis jeg 
snubler? 

Afstanden mellem mennesker vokser. Sammenhængskraften kan forvitre.

Midt i alt dette kan den nødvendige klimaomstilling trigge de selvsamme kløfter, hvis den ikke er socialt retfærdig. 
Se bare Macrons Frankrig, hvor der var dækket op til klimaomstilling, men hvor hele spisestellet blev revet på gul-
vet af De Gule Veste!

Tiden skriger på progressiv politik, der forholder sig til de åbenlyse udfordringer: Hvordan håndterer vi den øko-
nomiske ulighed? Og uddannelseskløften? Hvordan kickstarter vi den sociale mobilitet? Hvordan sikrer vi socialt 
blandede boligområder og skoler? Hvordan bygger vi bro mellem lavt- og højtuddannede og land og by? Hvordan 
styrker vi velfærden og den offentlige sektors rolle i samfundsøkonomien? Hvordan håndterer vi, at velfærdssta-
tens kernetropper er sat under pres? Og hvordan giver vi klimaomstillingen social balance?

Her bør Cevea spille en nøglerolle og udnytte de styrker, der adskiller Cevea fra andre aktører til venstre: det tvær-
politiske, uafhængigheden og evnen til at skabe nye stærke institutioner.

Der er ingen tvivl om, at Cevea på mange parametre er en succes. Men efter ti år er det tid til at genopfinde sig 
selv. Jeg mener, at det skal ske på alle de tre niveauer, Cevea arbejder på: den store scene, den interne scene og 
på gulvet.

VI SKAL GØRE  
AFSTANDEN MELLEM 
MENNESKER MINDRE

Per Michael Jespersen,
direktør i Cevea
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AKTIVITETER 2018
• 19. januar Er Finansministeriets regnemodeller troværdige? (konference)

• 26. februar Ledelse og styring i den offentlige sektor (workshop)

• 17. maj - 12. oktober Fremtidens arbejdsmarked og den 4. industrielle revolution (masterclass)

• 22. maj Årsmøde

• 14. - 17. juni Folkemøde 2018: 10 arrangementer på Bornholm

• 29. august Lys fremtid eller snarligt farvel – hvor er velfærden på vej hen? (workshop)

• 23. oktober Fra flygtning til kollega (konference)

• 22. november Offentligt ansattes rolle i fremtidens velfærd (workshop)

• 23. november 10 års jubilæum

• 11. december Der er noget galt i toppen (konference)

På den store samfundsscene skal det nye Cevea være knytnæven, der lancerer markante øjenåbneranalyser, ud-
former nye originale politiske løsninger og konstant udfordrer højrefløjen i medierne – med ord, argumenter og 
ny viden:

• Cevea skal udstille, at den danske velfærdsmodel er truet af tre nye kløfter, og at den sociale sammen-
hængskraft og velfærdsmodellen er sat under pres. Det skal ske gennem hårdtslående analyser, under-
søgelser og tal, der følges op af ord og argumenter i medierne. Her glæder jeg mig over, at Ceveas analy-
sekraft styrkes med ansættelsen af den tidligere professor i statskundskab, Asbjørn Sonne Nørgaard som 
vicedirektør og analysechef.

• Cevea skal konsekvent og vedvarende udfordre og give højrefløjen kamp til stregen, når den i samfundsde-
batten giver et fordrejet billede af velfærdssamfundets tilstand.

• Og så er der mere end nogensinde brug for, at idémaskinen til venstre genstartes. Her skal Cevea i tæt 
samarbejde med progressive kræfter udvikle nye originale ideer og politiske løsninger, der kan bygge bro 
over kløfterne og sparke velfærdsmodellen videre.

På den interne scene skal Cevea i langt højere grad være facilitatoren, der skaber særlige fysiske mødesteder og 
idélaboratorier, hvor progressive kan blive klogere sammen og tage de svære diskussioner: 

• Her er der tale om et nyt greb, hvor dét at engagere partier, fagforbund, ngo’er og andre progressive kræf-
ter sættes i system af Cevea. Det er et format, jeg har gode erfaringer med på Politiken. Nogle af møde-
stederne kan løbe over f.eks. et halvt år, mens andre er kortvarige. Nogle vil handle om at opkvalificere 
deltagerne, mens andre er egentlige politiske idélaboratorier. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at 
vi etablerer mødestederne: En grund er, at centrumvenstre består af siloer – partier, fagforbund, ngo’er etc. 
– der ikke nødvendigvis kommunikerer med hinanden. En anden er, at der skærer sig en forståelseskløft 
ned igennem centrum-venstre-lejren og splitter den. Og en tredje grund handler om, at det ikke længere 
er entydigt, hvad det vil sige at være progressiv.

Endelig skal Cevea dyrke rollen som mentoren på gulvet, der uddanner fagligt aktive, så de bliver stærke progres-
sive meningsdannere: 

• Cevea skal her videreudvikle sit guld – meningsdanneruddannelserne – der allerede har gjort tusind fagligt 
aktive til stærke progressive debattører. Lad os få mange flere af dem og lad os udvikle helt nye uddan-
nelser, der kan klæde progressive på til den holdningsmæssige kamp om ord og argumenter, som i sidste 
instans kan resultere i politik og flytte samfund. Det er vigtigt. Her kan Cevea noget særligt.

I det hele taget kan Cevea noget unikt, som ingen andre kan på centrumvenstre-fløjen. Det skal vi udnytte, sætte i 
system og dyrke i den kommende tid. Vi skal med andre ord føre Cevea til et nyt niveau. 

Det bliver hårdt arbejde. Men det bliver også hamrende sjovt og meningsfuldt.

Jeg glæder mig til rejsen.

Per Michael Jespersen,
direktør i Cevea

FOLKEMØDE 2018:  
10 ARRANGEMENTER PÅ BORNHOLM

Vi var igen at finde i Granittens Gård i Allinge på Folkemødet i sommers. Vi havde et fuldt program, der indeholdt alt fra 
velfærd og ulighed, til den fjerde industrielle revolution og Finansministeriets regnemodeller. 

På Folkemødet afholdt vi:

Torsdag d. 14. juni:

• Åbningen af Ceveas scene på Folkemødet 2018

Fredag d. 15. juni:

• Ulighed i sundhed
• De unges velfærdsstat – hvordan ser fremtiden ud?
• Kan digitale daglejere sikre kvalificeret arbejdskraft?
• Kontanthjælpsloft – beskæftigelse eller børnefattigdom?
• Kan Danmark levere grøn energi til hele verden?

Lørdag d. 16. juni:

• Medarbejderkommissionen live på Folkemødet
• Hvem bestemmer når den kunstige intelligens er i aktion?
• Mette Frederiksen og fremtidens grønne Danmark
• Er Finansministeriets regnemodeller troværdige
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VIDEN DER FLYTTER 
VELFÆRDSSTATEN 
VIDERE
Efter mange år i universitetsverdenen er jeg blevet en del af Cevea. Det er jeg rigtig glad for. Der er brug for en 
kritisk, analytisk og dagsordenssættende progressiv tænketank.

Cevea skal ikke kun bidrage til at udbrede den gode historie om den danske velfærdsmodel. På et stærkt analytisk 
grundlag skal vi også pege på og bidrage til politiske løsninger på store og små udfordringer. Hvordan sikres lighed 
gennem uddannelse, og hvordan sikres lige adgang til uddannelse? Hvordan skabes social sammenhængskraft i 
en tid, hvor vi i stigende grad lever og bor sammen med mennesker, der ligner os selv socialt og økonomisk. Vi skal 
sætte fingeren på de ømme punkter, og vi skal ikke være bange for at pege på områder, hvor vi kan gøre det bedre. 
For at lære skal vi både kigge indad og udad.

Langt størstedelen af velfærden i den danske offentlige sektor produceres og implementeres lokalt. Nogle kom-
muner og jobcentre er bedre til at få ledige i beskæftigelse end andre. Nogle steder fungerer skoler, daginstitu-
tioner og ældrepleje bedre end andre steder, ligesom der også er store forskelle på, hvor træfsikre og effektive 
kommunerne er, når de beslutter om førtidspension, ressourceforløb og meget andet. Hvad gør de kommuner, 
der gør det bedst? Hvordan har de organiseret sig, og hvilken rolle spiller højt kvalificerede medarbejdere, arbejds-
miljøet og kulturen for velfærden? Der har i de seneste par år været stort fokus på betydningen af ledelse, selvom 
international forskning peger på, at medarbejdernes kvalifikationer og motivation nok er meget vigtigere. Det skal 
vi have blik for. I Indblik-analyser skal vi identificere løsninger, som bidrager til velfærd og social retfærdighed.

Vi skal dog også se udad og lære fra andre lande, der deler vores værdier og ambitioner. Danmark gør det godt på 
mange områder, men vi er ikke verdensmestre i alt. Der er betydelige forskelle på betingelserne for tilbagetræk-
ning blandt mennesker med høje og lave indkomster. Hvad gør andre lande for at mindske uligheden i tilbage-
trækningsmuligheder? Dagpengene ved ledighed er faldet i Danmark i de seneste 20-30 år. Hvordan har udvik-
lingen været i kompensationsgraden i andre lande? Hvor er arbejdsløsheden lavest blandt de lavest uddannede, 
og hvor er mobiliteten størst? På nogle områder har vi i Danmark fundet gode løsninger, på andre kan vi gøre det 
bedre. Gennem stærke Udblik-analyser skal vi bidrage til at udvikle politik, der også lærer fra de lande, der gør det 
bedre end os.

Ceveas analyser skal altid fokusere på tidens store spørgsmål og konkrete udfordringer. Vi skal bidrage med kriti-
ske analyser, ny viden og alternative perspektiver. Vi skal bidrage med viden, der ikke er til at komme udenom, og 
som er med til at forme den politiske dagsorden i Danmark

Asbjørn Sonne Nørgaard, 
analysechef i Cevea

Asbjørn Sonne Nørgaard, 
analysechef i Cevea
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VIGTIGSTE ANALYSER 
FRA CEVEA I 2018
Psykiatrien under pres
Marts 2018

De totale udgifter til psykiatrien er steget over en årrække, men den gennemsnitlige udgift pr. patient er faldende. 
De samlede udgifter er ikke steget relativt til stigningen i antallet af patienter. Overordnet viser udviklingen positive 
tegn i relation til nedbringelse af ventetid. Men der er temmelig lang tid imellem første og anden behandling, hvil-
ket tyder på at nedbringelsen af ventetiden på behandling er delvist kunstig. Antallet af indlæggelser pr. patient og 
andelen af genindlæggelser er steget i perioden fra 2009-2016, mens antallet af sengedage er faldet.

Danske kvinder lukker gabet i IT-kompetencer
Marts 2018

Danske kvinder i alderen 16-24 klarer sig næsten lige så godt som jævnaldrende mænd, når man måler på deres 
digitale kompetencer. De unge kvinder lukker det kompetencehul, der ellers har været mellem kønnene i forhold 
til at besidde de væsentligste digitale kompetencer til fremtiden.

Dog halter Danmark bagefter i forhold til de øvrige nordiske lande og Holland målt på digitale kompetencer for 
begge køn. Kvinder i Sverige, Finland, Norge og Holland har derudover bedre digitale kompetencer end deres 
jævnaldrende mænd.
 

Danmarks bedste erhvervskommune
April 2018

Analysen gør status på erhvervsaktiviteten i de danske kommuner. Den undersøger fem forskellige indikatorer og 
rangerer kommunerne i et samlet indeks.

De store byer ligger højt på listen over erhvervsaktivitet. De placerer sig til gengæld lavt på diverse lister, der udgi-
ves om “erhvervsvenlighed” målt på parametre som skatteniveau og offentlig service.

Der er ingen sammenhæng mellem danske kommuners såkaldte ”erhvervsvenlighed” og den faktiske erhvervs-
aktivitet.

Gladsaxe og Ballerup er de to kommuner med den højeste erhvervsaktivitet. I bunden ligger Stevns og Gribskov. 
Midtjyske kommuner og kommuner fra hovedstadsområdet dominerer toppen af listen, mens erhvervsaktiviteten 
er lav på Fyn og i Vest- og Sydsjælland.

Bemærkelsesværdigt i forhold til erhvervsaktivitet er det, at København er Danmarks stærkeste iværksætter- 
kommune.

Survey: Den offentlige sektors medarbejdere opleves som kompetente. 
Men har dårlige betingelser for at udføre deres arbejde
April 2018

I befolkningen er der generelt anerkendelse af kompetenceniveauet blandt de offentligt ansatte. Et flertal i befolk-
ningen opfatter dog ikke, at de offentligt ansatte har optimale arbejdsvilkår til at udføre deres arbejde. 

Forbrugerejet fjernvarme er bedst til prisreduktion
Maj 2018

Forbruger- og kommunalejede fjernvarmeforsyninger har leveret markante prisfald på fjernvarme siden 2014. 
Imens har privatejede leverandører leveret stadig dyrere fjernvarme til forbrugerne målt på vægtede gennemsnit. 
Analysen underbygger andre analyser om, at fælleseje i forsyningssektoren er komparativt effektivt. 
 

En prøveform for piger?
Maj 2018

Karaktergabet mellem piger og drenge i folkeskolens afgangsprøve og PISA-test af danske skoleelever i udskolin-
gen udvikler sig i hver sin retning. I folkeskolens afgangsprøve er gabet mellem piger og drenge voksende over tid. 
I PISA-testens resultater bliver gabet mindre over tid. Analysen påpeger en helt uforklarlig udvikling i karakteraf-
givningen i enkelte fag, som stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af de mundtlige eksamener ved folkeskolens 
afgangsprøve. 
 

Positive økonomiske effekter af sociale indsatser
Maj 2018

De 15 milliarder kroner, der årligt bruges på sociale foranstaltninger rettet mod børn og unge, kan forventes at 
have positive økonomiske effekter på mellem 2,9 og 8,6 milliarder kroner. 

Derudover vil et yderligere forbrug på sociale foranstaltninger forventes at have en selvfinansieringsgrad på mel-
lem 20 og 57 pct.

Analysen understøtter behovet for og relevansen af at udvide økonomiske regnemodeller med effekten af sociale 
investeringer. 

Bedre uddannelser vil øge velstanden
Maj 2018

Danmark ville være rigere, hvis vi sænkede klassekvotienten. Det kan betale sig for samfundet at investere i ud-
dannelse. Der er klare produktivitetseffekter ved at bruge penge på flere lærere i folkeskolen, for på den måde at 
sænke klassekvotienten.

Dernæst viser analysen, at forbrug rettet mod at hæve mennesker, der i dag kun får en gymnasial uddannelse, op 
på kandidatniveau har en betydelig selvfinansieringsgrad for den offentlige saldo på grund af øgede skatteindtæg-
ter fra de mennesker, der er blevet hævet til kandidatniveau.

Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær
Juni 2018

Der er kommet fem gange så mange danskere på Forbes liste over dollarmilliardærer siden år 2000. De 10 dan-
skere på Forbes liste har tilsammen syvdoblet dollarmilliardærernes formue og øget den fra 6,4 til 43,7 milliarder 
dollars. Samtidig har de danske millionærer fået en markant mindre andel af den samlede formue end tidligere. 
Formuetal fra Credit Suisse i 2017 peger på, at velstandsfremgangen også i Danmark er koncentreret i den abso-
lutte top.
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Flere virksomheder tror, de kan slippe afsted med at snyde  
med skat og sort arbejde
Juni 2018

Der er sket et drastisk fald i andelen af virksomheder, der oplever en reel risiko for at blive opdaget i at snyde med 
skat og sort arbejde. Kun en tredjedel af virksomhederne oplever i dag en stor eller meget stor opdagelsesrisiko for 
skattesnyd. Under den nuværende kontrolindsats tjekker SKAT kun 3 pct. af de små og mellemstore virksomheder 
på årlig basis. Til sammenligning kontrollerede det daværende Told & Skat hele 38 pct. af virksomhederne tilbage 
i 1999.

Sammenlagt beløber virksomheders bevidste fejl med moms og skat sig til 7,2 mia. kr. ud af det årlige skatte- og 
momsgab på 14,1 mia. kr. på virksomhedsområdet.

Måling: Unge tror mest på velfærden
August 2018

De unge danskere er mest positive over for velfærden generelt. Højere alder betyder derimod større skepsis over 
for, om den offentlige sektor er i stand til at sikre god velfærd.

Ældreområdet er det velfærdsområde danskerne har lavest forventninger til.

 
Arbejdsplatforme sænker løn- og arbejdsvilkår, særligt for skærmarbejde
September 2018

Arbejdstagere på platforme udbyder deres arbejde til en lavere løn, end hvad de kunne få som fastansatte udenfor 
platformene. Der er en tendens til, at løn- og arbejdsvilkår særligt presses, når det arbejde, der udføres, er skærm- 
og computerarbejde, der kræver kompetencer på mellem- og højt niveau.
 

Mere end 20 % af dansk import stammer fra lande der systematisk krænker 
grundlæggende menneskerettigheder
Oktober 2018

21,4 pct. af Danmarks samlede import stammer fra 80 lande, der kendetegnes ved enten et totalt fravær eller 
systematiske krænkelser af de mest grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Fra flygtning til kollega
Oktober 2018

Regeringens mål om at nå en arbejdsmarkedsdeltagelse for asylansøgere på 50 % er realiseret i 23 kommuner. 
Det går særligt godt i Region Hovedstaden, hvor 10 ud af 29 kommuner har nået regeringens målsætning. Analy-
sen baserer sig på en kortlægning af og kontakt med indsatsen i hovedstadsregionen, for at kortlægge hvad der 
virker i arbejdsmarkedsintegrationen af flygtninge.

Globalisering uden organisering = ulighed
November 2018

Lande med stærk faglig organisering er typisk mindre ulige. Lande der har en høj grad af faglig organisering og 
overenskomstdækning, særligt i Nordeuropa, er typisk også lande med mindre ulighed og større velstand.

ANALYSENEDSLAG
1. FixSkat.dk
I 2018 afviklede Cevea en kampagne under hashtagget #FixSkat. 

Kampagnen byggede på analyser af skattekontrollen og den oplevede risiko blandt danske virksomheder for at 
blive opdaget i snyd med skat, moms, og afgifter samt sort arbejde. Kampagnen var forankret i 10 forslag til, hvor-
dan man i Danmark kunne forbedre skatteinddrivningen. Den udadrettede del af kampagnen fokuserede især på 
velfærdsforbedringerne, der ville være mulige med en optimal skatteinddrivning ved stærkere kontrolindsats og 
skatteopkrævning. 

Der er en betydelig forskel på borgere og virksomheder, når det handler om regelefterlevelse på skatteområdet. 91 
pct. af borgerne indleverer en korrekt selvangivelse, mens det kun gælder 42 pct. af virksomhederne. Virksomhe-
derne har i langt højere grad end borgerne fleksibilitet i forhold til selv at udfylde oplysninger i skatteangivelsenan-
givelsen, ofte uden overhovedet at blive set over skulderen af revisorer eller myndigheder. Det åbner et spillerum 
for virksomheder, som ønsker at omgå reglerne. 

VI MANGLER 14,1 MIA. KR. I SKATTEINDTÆGTER

I dag er det kun 3 pct. af de danske virksomheder, der bliver kontrolleret af skattevæsenet. Der mangler årligt mindst 
14,1 mia. kr. i skatte- og momsindtægter fra danske virksomheder. For 3,6 mia. kr. kan vi sænke klassekvotienten med 
10 pct. og få en folkeskole med 20 børn i klasserne. I Danmark har vi lukket over 200 folkeskoler efter kommunalrefor-
men: For 3,2 mia. kr. kunne vi genåbne 100 folkeskoler over hele landet. I 2025 vil vi mangle op til 70.000 erhvervs-
fagligt uddannede i Danmark. For blot 1 mia. kr. kan vi drive 11 nye erhvervsskoler og sikre erhvervsuddannelser i hele 
landet. For bare halvdelen af de penge vi mangler – 7,5 mia. kr. – kunne vi tilbyde alle danskere fri adgang til tandlæge.

FIGUR: 
Borgerne og virksomhedernes 
regelefterlevelse på skatteom-
rådet, 2014

Kilde: SKAT (2017a; 2017b).
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Ceveas forslag: 

For at stoppe udviklingen i skatte- og momsgabet har Cevea udarbejdet ti forslag til, hvordan man kunne få et 
bedre skattevæsen. 

1. Flere årsværk til kontrolområdet i SKAT – andelen af virksomheder, der kontrolleres skal fordobles

2. Giv skatteforvaltningen og kontrolområdet en varig og tilstrækkelig grundbevilling

3.  Stop skattesvindlen før den begås – styrket tilsyn med virksomhedsoprettelser

4. Luk virksomheder, der ikke indberetter moms og skat

5. Pålæg snyderne revision i de fem efterfølgende regnskabsår

6. Skab større transparens omkring skattekontrollen for de store virksomheder

7. Øget brug af tredjepartsindberetning og låste felter i virksomheders skatteindberetning

8. Screening af simplificeringsmuligheder i eksisterende og ny skattelovgivning

9. Mærkningsordning for virksomheder, der gør en særlig indsats for at efterleve reglerne

10. Digitale økonomisystemer og real-time skattekontrol 

2. Bedre uddannelser og sociale investeringer kan øge velstanden
Der er store positive effekter forbundet med at investere i sociale foranstaltninger rettet mod børn og unge, og 
man ville kunne regne med en samfundsøkonomisk gevinst ved lavere klassekvotienter.

Konkret viste analysen, som rettede sig mod debatten om, hvorvidt effekterne af sociale investeringer burde ind-
regnes i de økonomiske regnemodeller i ministerierne, at de 15 mia. kroner, der årligt bruges på sociale foranstalt-
ninger rettet mod børn og unge, kan forventes at have positive effekter på mellem 2,9 og 8,6 mia. kroner. 

Det skyldes de gavnlige virkninger, foranstaltningerne har i forhold til at få folk i beskæftigelse og forhindre fremti-
dige offentlige udgifter forbundet med at tage sig af disse mennesker. 

Analysen viste derudover, at yderligere forbrug på sociale foranstaltninger rettet mod børn og unge, kan forventes 
at have en selvfinansieringsgrad på mellem 20 og 57 pct.

Blandt de vigtigste resultater fra analysen er:

• Et øget offentligt forbrug på folkeskolen på 3,5 mia. kroner rettet mod at sænke klassekvotienten med 10 
pct. vil styrke uddannelseskvaliteten og øge timeproduktiviteten i samfundet med 1,33 pct. og dermed 
gøre samfundet rigere som helhed. Oversat til 2018-niveau vil denne effekt betyde, at BNP ville være ca. 27 
mia. kroner større, end det er i dag.

• Et øget offentligt forbrug rettet mod at hæve de mennesker, der i dag kun får en gymnasial uddannelse, 
til at få en universitetsuddannelse vil have en selvfinansieringsgrad på 51 pct. alene som følge af en øget 
produktivitet for disse mennesker, der medfører øgede skatteindtægter for staten. Til sammenligning har 
en nedsættelse af topskattesatsen en selvfinansieringsgrad på 31 pct. ifølge Finansministeriet.

FIGUR: 
Udviklingen i antal årsværk i 
SKAT og antal virksomheder i 
Danmark, 2006-2017

Kilde: Skatteministeriet (2015; 
2018c) og tal fra FSR – danske 
revisorer.
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Therese Aunbirk Jeppesen,
studerende
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FRA DET  
PROGRESSIVE  
AKADEMI
I 2018 havde Cevea og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd igen to hold på Det Progressive Akademi. Det er en 
uddannelse, hvor ca. 25. studerende og ansatte i fagbevægelsen gennemgår en seminarrække om nogle af de 
største samfundsudfordringer, som deltagerne diskuterer med nogle af de førende eksperter på områderne for at 
finde progressive løsninger. 

Therese Aunbirk Jeppesen, der læser økonomi på Københavns Universitet, har fået en del med i bagagen af at 
deltage i akademiet. Her fortæller hun om sin oplevelse med Det Progressive Akademi: 

Hvorfor valgte du at søge ind på Det Progressive Akademi? 

Som økonomistuderende bliver man hurtigt dygtig til at regne – rigtig dygtig til at regne. Men mange ting forsvin-
der også hurtigt midt i al matematikken, og det er sjældent, man på studiet får lejlighed til at stikke fingrene ned i 
samfundets bolledej af udfordringer og faktisk diskutere og komme med reelle bud på løsningsforslag. Akademiet 
er også spændende på grund af det tværfaglige fokus. Konceptet er at skabe et rum, hvor både fagligheder og 
meninger brydes, og det udfylder på mange måder et vakuum, da tværfaglighed ellers hurtigt kommer til at fylde 
forsvindende lidt i hverdagen som studerende.

Hvad har du fået ud af at deltage på Det Progressive Akademi? 

Vi har diskuteret alt fra klimaudfordringer over dynamiske effekter, regulering af den finansielle sektor og fremti-
dens arbejdsmarked. Ingen emner har været for store og ingen spørgsmål for dumme – til gengæld har lærings-
kurven været stejl. Hver gang har vi haft besøg af nogle af de førende eksperter på området, der har lært fra sig og 
sparket gang i diskussioner om emner som skatteoptimalitet, ejerskabsformer og egenkapitaldækning, der ellers 
let kan virke fjerne og uhåndgribelige, men som er blevet angrebet og diskuteret på lettilgængelig vis. Samtidig får 
man gennem akademiet hurtigt et netværk af studerende med andre fagligheder end en selv og et stort inspirati-
onskatalog til fremtidige opgaver eller specialer med i bagagen.

Hvorfor bør andre studerende overveje at søge Det Progressive Akademi?

Det er en unik mulighed for at diskutere politik og økonomi både med nogle af de førende eksperter på de områ-
der, der bliver taget fat på, og med et hold af studerende med både kvikke, kreative og krøllede hjerner. Og så kan 
man få lov til at omsætte sin faglighed til løsningsforslag. 

DET PROGRESSIVE AKADEMI

Kursusplanen for foråret er i fuld gang, og næste forløb starter i foråret 2020. Der er endnu ikke åbnet for tilmelding, 
men hvis det kunne have din interesse, kan du gå ind på Ceveas hjemmeside og se nærmere om forløbet, og hvad 
Det Progressive Akademi er. Derudover er tidligere deltagere og Cevea i fællesskab i gang med at styrke netværket for 
tidligere deltagere på Det Progressive Akademi.
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