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Fatema og hendes familie i Homs er ofre for en
sekterisk udrensning i den syriske konﬂikt. Sønnen
blev bortført og dræbt, og huset blev brændt.

Kriminalinspektør og forfatter Frode Z.
Olsen har brugt erfaringerne fra en
udstationering i Kina i sin nye roman.

International 1. sektion, side 12-13

Kultur 1. sektion, side 20-21

Var det forkert
at lukke
banken?
Der var måske andre
muligheder end at
lukke Amagerbanken,
mener Dansk
Aktionærforening,
der undersøger
muligheden for at
rejse sag mod
myndighederne.
Erhverv&Økonomi
side 1 og 7

Efter konkursen sidste år blev
Amagerbankens navneskilt
fjernet.
Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Reform-regning ender hos de svage
N Samfundets svageste skal
betale 365 mio. kr. til den
indsats, der skal holde ﬂere
væk fra førtidspensionen.
NIKOLAJ RYTGAARD
MARTIN KAAE
nikolaj.rytgaard@jp.dk
martin.kaae@jp.dk

Samfundets svageste kommer til at stå med en stor regning efter S-R-SF-regeringens
seneste reform med de borgerlige partier.

Over de næste fire år vil
partierne bag førtidspension- og fleksjobreformen
tage 435 mio. kr. fra satspuljen – populært kaldet de svages finanslov – og bruge dem
på at få potentielle førtidspensionister væk fra forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Når reformen er fuldt
indfaset i 2030, vil et fast
beløb på 365 mio. kr. gå fra
puljen. Den bruges ellers til
indsatser for psykisk syge,
hjemløse og narkomaner.

Det er et problem, fordi
pengene reelt vil blive spildt,
mener formanden for Danske Handicaporganisationer,
Stig Langvad.
»Der bliver ikke penge til
noget andet. Og selv om formålet principielt er godt, så
kommer der kun det ud af
det, at folk får bedre kompetencer til at banke på en dør
til et arbejdsmarked, der er
lukket for dem,« siger han.
Jann Sjursen, formand for
Rådet for Socialt Udsatte, er

med på, at satspuljen kan
bruges til at hjælpe førtidspensionister.
Men han er bekymret over,
at flere penge bliver båndlagt.
»Satspuljen bliver efterhånden brugt til at finansiere
både lovgivning og reformarbejde, som ligger ud over,
hvad der vedrører socialt udsatte,« siger han.
Peter Skaarup fra Dansk
Folkeparti, der som forligsparti bag satspuljen skal tages




med på råd, vil ikke garantere
sin støtte.
»Vi ved godt, at satspuljen
bliver misbrugt af regeringer,
der vil finansiere tiltag, som
de burde finansiere over
finansloven. Når man vælger
at indgå et forlig, der stiller
fleksjobberne i en sværere
situation,vil vi tage os betalt,
hvis vi skal gå med til at
finansiere noget overhovedet,« siger Peter Skaarup.
Beskæftigelsesminister
Mette Frederiksen (S) erken-

der, at reformen møder kritik.
»Man kan altid diskutere
det, for der er mange gode
formål at bruge satspuljen
til,« siger ministeren, der dog
forsvarer prioriteringen.
1. sektion, Indland, side 6-7
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Jubilæumspris

Hästens Jubilea

limited edition

180x200 inkl. BJ topmadras

48.500,-

Hjaltesvej 2, 7500 Holstebro, Telefon 97 42 02 77
Dæmningen 5, 7400 Herning, Telefon 97 10 02 77
www.sovn-comfort.dk

hastens.com
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