
 

01. februar 2016 

Kontantydelse 2015 

Maksimalt 48 personer har modtaget kontantydelse i landets 10 største kommuner i 2015, viser 

rundspørge. På landsplan svarer det til 141 personer. Den samlede udgift for de 10 kommuner beregnes 

til maksimalt 1,6 millioner kroner i 2015. Det svarer på landsplan til 4,7 millioner kroner. Men på 

finansloven fyldte kontantydelsen 610 millioner kroner.  

Da den tidligere regering i efteråret 2014 skulle lukke Finansloven for 2015, afsatte man 610 millioner 

kroner til en såkaldt kontantydelse. Den skulle redde folk, der var faldet for den forkortede 

dagpengeperiode og havde opbrugt retten til arbejdsmarkedsydelsen. 

610 millioner kroner lød umiddelbart som et højt beløb, men da FOA efter aftalens indgåelse begyndte at 

kigge præmisserne efter, viste det sig, at størstedelen af beløbet handlede om påvirkningen af den 

”strukturelle beskæftigelse”.  

Kontantydelsen kunne tidligst opnås fra 1. oktober 2015, hvorfor FOAs beregninger viste, at ydelsen 

maksimalt ville koste 33 millioner kroner. Da UgebrevetA4 efterfølgende skrev om sagen i november 2014 

kom det samtidig frem, at de direkte målbare udgifter for de offentlige kasser var beregnet til 11 millioner 

kroner. 

Økonomer påpegede i samme artikel, at man godt kunne stille spørgsmålstegn ved Finansministeriet 

regnemetode. Verner Sand Kirk, AK-Samvirke, konkluderede i Ugebrevet A4, at beregningerne stred imod al 

sund fornuft. 

”Ministeriet regner sig frem til, at fordi nogle få hundrede personer i slutningen af 2015 kan få 

kontantydelsen, vil 2.100 ledige blive liggende på sofaen hele året,” sagde Verner Sand Kirk 

Endnu er der ikke tal i Jobindsats.dk for, hvor meget der er blevet udbetalt i kontantydelse i 2015. Det har 

FOA fået at vide ved henvendelse til STAR den 13. januar 2016. Den 1. februar var der endnu ikke nye tal på 

Jobindsats.dk.  

FOA har derfor bedt de 10 største kommuner i landet oplyse, hvor mange personer, der har fået 

kontantydelse indtil videre, samt hvor meget det har kostet.  

Der er stor forskel på kommunernes besvarelser, der er indhentet mellem den 13. januar og 25. januar 

2016.  Nogle har svaret på det samlede antal, der har været på kontantydelse. Andre har præcise beløb for, 

hvad der er udbetalt i kontantydelse.  

Med udgangspunkt i de 10 største kommuner, kan vi konkludere, at maksimalt 48 personer har modtaget 

kontantydelse i 2015 i de 10 kommuner.  

Hvis man omregner dette til, hvad de maksimalt kan have fået udbetalt (såfremt man regner med, at 

kontantydelsen er givet i de maksimale tre måneder i alle kommuner, der ikke har angivet totalpris, men 

blot antal modtagere), så lander det samlede udbetalte beløb i landets 10 største kommuner på ca. 1,6 

million kroner.    

Idet de 10 kommuner repræsenterer tæt på en tredjedel af befolkningen, omregnes de samlede 

udbetalinger i forbindelse med kontantydelse til 4,7 millioner kroner. Det samlede antal personer, der har 

fået ydelsen, beregnes til 141 personer.  

Dermed lander man på en skærpelse af FOAs kritik af Finansministeriets regnemetoder.  

Ministeriet beregnede virkningen i negativ strukturel beskæftigelse for hele 2015 til at være -2.100 

personer. I virkeligheden fik 141 personer kontantydelse i maksimalt tre måneder.  



Det, man med en populær betegnelse kan kalde ’Dovenhedseffekten’, er i Finansministeriet regnemodel 

dermed 1:130. Det vil sige, at hver rigtig million, staten reelt udbetaler til mennesker på en 

overførselsindkomst som fx kontantydelse, figurerer som 130 millioner kroner på Finansloven. 

Man skal selv søge om kontantydelsen i kommunen. Det kan være et af de forhold, der har medført at så få 

har benyttet ordningen. Kommunernes praksis kan naturligvis også være en del af forklaringen. Dertil 

kommer, at ændret adfærd blandt de ledige også kan være en del af forklaringen samt det forhold, at 

beskæftigelsen generelt har været stigende.  

FOA finder trods det, at regnemetoden er bekymrende. Dels fordi det stiller spørgsmålstegn ved 

troværdigheden af de udregninger, som støttepartierne præsenteres for i forbindelse med en 

finanslovsforhandling. Og dels fordi de politiske partier, der stemmer for en finanslov, ikke får et retvisende 

billede af volumen og effekten af løsninger, der er afgørende for, at de accepterer en finanslov.  

Det er yderst problematisk, hvis politikerne i en finanslovsforhandling får at vide, at et lille forslag lægger 

beslag på 610 millioner kroner af statens råderum, fordi det indskrænker mulighederne for reelt at hjælpe 

folk, der er på kanten og har brug for hjælp. Det bliver simpelthen sværere at finde på ordentlige løsninger 

for folk, fordi det hurtigt pustes op til meget store beløb med disse regnemetoder.  

Derudover er det problematisk, at sådanne løsninger også ”stjæler” mulighederne for at prioritere andre 

områder fx til velfærd, da meget små initiativer således lægger beslag på det finanspolitiske råderum. 

 

Kontantydelsesmodtagere i 10 kommuner regnet op til landsplan 

De ti kommuner Regnet op til landstal 

Befolkningstal                    1.945.273                               5.699.220  

Udgift                                    1,6 mio.kr.                                                4,7 mio.kr.  

Kontantydelsesmodtagere 48                                          141  

FOAs rundspørge til de 10 største kommuner. Udgiften er beregnet ud fra de konkrete angivelser fra kommunerne. En del 

kommuner har kun nævnt antallet af modtagere. I de tilfælde har FOA regnet med den maksimale udgift ud fra satsen for 

forsørgere over 30 år i 2015 (14.416 kr. om måneden) og at modtagerne har modtaget ydelsen i alle tre måneder oktober-

december 2015. Der er således tale om beregningsforudsætninger, som gør beløbet større end det reelt har været, da det ikke er 

sandsynligt, at alle modtagere har fået ydelsen alle tre måneder og alle heller ikke vil være berettiget til den højeste sats. 

 

 


