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Den kroniske, velfærdsøkonomiske bulimi 

Af Christian S. Nissen 

 

I disse for vort land så vanskelige økonomiske tider bør vi sende en særlig tanke til 

budgetbisserne i Finansministeriet, som på det seneste har bistået regeringen med at 

skifte de ansvarsløse spenderbukser ud med sort latex og pisk. 

 

I denne tid, hvor der langt om længe er kommet lidt bevægelse i det politiske landskab, 

og hvor regeringen som et pludseligt fremmanet nytårsforsæt har skiftet finanspolitisk kurs, 

må jeg tilstå, at jeg bærer rundt på et gammelt ar i min sjæl. Et uudslætteligt spor fra mine 

fire års ansættelse i Finansministeriet, hvor jeg i Schlütters første regeringsperiode havde en 

særlig jagtlicens på Undervisningsministeriets og Arbejdsministeriets budgetmarker.  

For alle andre end min aller nærmeste omgangskreds har det været en velbevaret 

hemmelighed. Men det er grunden til, at jeg stadig mange år efter føler mig som en outcast, 

når talen under forretningsfrokosten kommer ind på urimelige nedskæringer og brutale 

besparelser på skoler, plejehjem, hospitaler osv. Mens alle andre deler deres kollektive 

harme over den hensynsløse forarmelse af velfærdssamfundet, koncentrerer jeg mig om at 

pille kapers og ostestykker ud af salaten. Jeg skal lige frem tage mod til mig for spagfærdigt 

at spørge, hvordan de så har det med topskatten. 

I Finansministeriet anvendte vi aldrig ordet ”besparelser”. Det hed ”budgetforbedringer”, 

lige som finansministeren sidste år kaldte en omgang nedskæringer for ”genopretning”. I 

Finansministeriet taler de deres egen særegne dialekt. Det er en isoleret biotop befolket med 

en ganske særlig ”etnisk minoritet”. De eneste i det ganske land, som helhjertet lægger sig i 

selen for at holde udgifternes konstante og tilsyneladende ustyrlige vækst i ave. De har 

ganske vist beslægtede kolleger i landets kommuner, som assisterer i den finanspolitiske 

distancekirurgi. Men derude gør de det af påtvungen nød og uden den professionelle glæde 

og stolthed, som besjæler budgetbisserne i Den røde Bygning på Slotsholmen, hvor 

Finansministeriet har til huse. 

Alle vi andre – ikke kun de offentlige lønmodtagere og dem på overførselsindkomster, 

der ellers påduttes skylden - trækker i den anden ende af rebet. Vi kan godt stemme på 

partier, som med mellemrum fremmaner afgrunden og hævder at ville spare. Men det 

afholder os ikke fra i alle mulige andre sammenhænge at stikke vores egen snabel ned i den 

offentlige pengekasse. Hvis vi ikke selv gør det personligt, så er vi alle medlemmer af en 
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erhvervsorganisation, en patientforening eller en af de hundreder af andre 

interesseorganisationer, der har ansat folk til den slags, og som på vore vegne rager til os. Vi 

er langt de stærkeste og har intet reelt modspil. I samlet flok skubber vi på vognen ud mod 

afgrundens rand, hvor Finansministeriets regnedrenge langt om længe har fundet midlertidigt 

fodfæste. 

Denne velfærdsøkonomiske bulimi har i de seneste decenniers markedsdemokrati 

udviklet sig til en kronisk sygdom i takt med, at de politiske styrmænd på samfundsskudens 

bro har flyttet blikket fra søkort og horisont og nu stirrer stift på meningsmålingernes 

barometer. Hver gang lavtrykket truer og pressen sender en bølge ind over rælingen, er der 

kun to håndtag at dreje på, hvis politikere vil vise handlekraft. Den ene hedder ”lav flere og 

mere detaljerede regler”, den anden ”giv flere penge”. Begge dele tærer på finanserne. Men 

tilgiv dem for de kan ikke meget andet. 

Efter ti år i ansvarsløse, kulørte spenderbukser skiftede regeringen nytårs nat til sort 

latex med håndjern og pisk under påskud af en ny økonomisk ansvarlighed. Gad vide hvor 

dybt den stikker? For lur mig om det var sket, hvis opinionsmålingerne henover efteråret 

havde været regeringen mere gunstige? 

-------------------------- 

Note: Indlægget er formentlig skrevet af en anden person, som med kulsort samvittighed og under 
dæknavnet ”Makværk” lod sige begrave i midten af 1990’erne, men som tilsyneladende er genopstået 
og nu in absentia forsøger at overtage Nissens identitet. Redaktionen fralægger sig ethvert ansvar, 
hvis det skulle vise sig at være tilfældet 

 

 

 

 
 


