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Må offentliggøres straks og senest den 13. september 1998.
Gallup:

Børnechecken og hjemmehjælpen skal
indkomstreguleres
Både børnechecken og hjemmehjælpen skal i højere grad tildeles efter modtagernes
økonomiske forhold, således at der bliver mindre til de mest velstillede. Det mener
et klart flertal af vælgerne, viser en ny Gallup-undersøgelse. Et lige så klart flertal
mener dog, at alle skal have lige ret til folkepensionens grundbeløb og til
efterlønnen uafhængigt af deres økonomiske forhold.
Der har i den senere tid kørt en intens debat om at gøre forskellige offentlige ydelser afhængige af modtagernes økonomiske forhold for på den måde at spare penge
på de trængte offentlige budgetter. Tilhængerne har fremført, at pengene kan bruges bedre til at forbedre offentlige serviceydelser som børnepasning, skoler, ældrepleje og sygehusområdet. På denne baggrund har Gallup undersøgt vælgernes
holdning til disse spørgsmål og resultaterne er ganske klare.
Hjemmehjælp og børnecheck
Næsten 2/3 af vælgerne går ind for, at den gratis hjemmehjælp til ældre skal være
afhængig af de ældres økonomiske forhold, hvilket altså ville være et brud med den
hidtidige praksis på dette område. Også blandt de ældre i gruppen over 60 år og i
højindkomstgruppen er der et ganske klart flertal for en form for indtægts- eller
formue-regulering af hjemmehjælpen.
Der er et lige så stort flertal for at indføre en eller anden form for trangskriterium,
når det gælder børnechecken. Der er her en tydelig tendens til, at de ældre vælgere
i langt højere grad end de unge går ind for en økonomisk regulering af
børnechecken. Samtidig viser undersøgelsen, at personer med høje indkomster i
lige så høj grad som personer med lavere indkomster mener, at børnechecken skal
indkomstreguleres.
Folkepensionen
Billedet er nærmest det stik modsatte, når man spørger til to andre af de såkaldt
universelle ydelser, nemlig folkepensionens grundbeløb og efterlønnen. Her er den
mest udbredte holdning, at alle skal have lige adgang til disse ydelser uanset deres
økonomiske forhold.
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67% af vælgerne mener, at folkepensionens grundbeløb fortsat skal tildeles alle
pensionister over 67 år, mens 29% er af den opfattelse at folkepensionen skal være
afhængig af den enkeltes økonomiske forhold, hvilket altså ville betyde, at de mest
velstillede pensionister ville få mindre eller slet ingenting i folkepension. De borgerlige vælgere er blandt de mest ivrige for at bevare den nuværende form, hvor
alle uanset øvrige økonomiske forhold får det samme grundbeløb.
Der er en tydelig sammenhæng mellem vælgernes personlige indkomst og deres
holdning: Jo højere indkomst, jo flere tilhængere er der af den nuværende ordning
med grundbeløbet til alle. Så selvom fremtidens pensionister bliver rigere og
rigere, er der altså stadig flertal for, at der skal være et statsligt tilskud til den
enkeltes egenopsparing den dag, man fylder 67 år.
Hvad angår efterlønnen, er der et næsten lige så klart flertal for at fastholde princippet om samme ydelse til alle - 58% mod 34%, der mener, at efterlønnen skal afhænge af modtagerens økonomiske forhold.
Samlet set kan det konstateres, at det brede flertal af vælgerne anser folkepensionen
og efterlønnen for at være ydelser, der skal gives til alle, mens et lige så stort flertal går for at indføre en regulering af hjemmehjælp og børnecheck efter modtagergruppens økonomiske forhold.
Gallups undersøgelse er gennemført i perioden 17.-20.8.98 og er baseret på telefoninterview med 945 repræsentativt udvalgte vælgere.
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