
Svar fra Finansministeriet om kontantydelse 
 
Mail fra Finansministeriet til Ugebrevet A4 – fredag 12. februar, 2016, vedrørende fem spørgsmål (se 
nedenfor) om kontantydelse og Finansministeriets regnemetoder. Finansministeriet skriver følgende til 
A4: 
 
Finansministeriet oplyser: 
Som FOA angiver, foreligger der endnu ikke aktivitetsoplysninger for brugen af kontantydelse i 2015. 
  
På Finansloven for 2015 blev der budgetteret med, at 85 helårspersoner er på kontantydelse i 2015. Hertil 
kommer et mindre antal kontantydelsesmodtagere i løntilskud. Aktiviteten afspejler, at ordningen kan 
tilgås fra 1. oktober 2015 og året ud. Budgetteringen er foretaget ved indgåelsen af Finanslovsaftalen for 
2015 i november 2014. Der er blandt andet henvist til budgetteringen af ordningen på Finansloven for 2015 
i Finansministeriets svar til A4 i november 2014. 
  
I Finansministeriets svar til A4 i november 2014 fremgik blandt andet, at ”saldovirkningen afspejler 
hovedsageligt en svækkelse af den strukturelle beskæftigelse på i størrelsesordenen omkring 2.100 
personer i 2015, 1.200 personer i 2016 og 100 personer i 2017. Den svækkede strukturelle beskæftigelse 
kan i 2015 primært henføres til modtagere af dagpenge og arbejdsmarkedsydelse, der med udsigt til den 
nye ordning har en reduceret afgang til beskæftigelse. Det indebærer merudgifter til indkomstoverførsler 
og aktivering og et reduceret skatteprovenu fra alternativ lønindkomst. Da ordningen er midlertidig er der 
flere ledige i 2015, der har mulighed for at modtage kontantydelse senere i deres ledighedsforløb end der 
er ledige i 2016 og 2017, der har udsigt til at modtage kontantydelse senere i deres ledighedsforløb. Den 
strukturelle svækkelse af beskæftigelsen afspejler dette.” 
Antallet af personer på kontantydelse i 2015 og svækkelsen af den strukturelle beskæftigelse i 2015 kan 
således ikke sammenholdes, som FOA gør. Det er simpelthen forkert. 
  
FOA’s aktivitetsskøn bør sammenholdes med aktiviteten for kontantydelse på Finansloven for 2015 (i det 
der skal tages højde for helårsomregning) og giver ikke anledning til at revidere de strukturelle virkninger. 
Det overordnede hensyn i Finansministeriets regneprincipper er, at der skal udarbejdes så retvisende og 
dækkende skøn som muligt for, hvordan økonomisk-politiske tiltag påvirker de offentlige finanser med 
videre. Derfor udvikles og dokumenteres regnemetoderne så vidt muligt løbende, så politikudviklingen sker 
på et opdateret og retvisende grundlag. 
  
Det gælder eksempelvis på dagpengeområdet, hvor Finansministeriet som led i sekretariatsbetjeningen af 
Dagpengekommissionen har udviklet en ny dagpengemodel, der blandt andet tager afsæt i nye empiriske 
analyser på dagpengeområdet. Modellen blevet diskuteret grundigt med medlemmerne af kommissionen, 
herunder LO, FTF, DA, KL og universitetsprofessorerne og blev anvendt til vurdering af kommissionens 
forslag. Modellen er udførligt dokumenteret i Dagpengekommissionen – Teknisk Analyserapport. 
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Ugebrevet A4’s spørgsmål 
 
Her er Ugebrevet A4’s spørgsmål til finansminister Claus Hjort Frederiksen/Finansministeriet: 
 
Hvad siger du til FOA’s kritik af, at Finansministeriet har skønnet meget forkert i forhold til den faktiske 
anvendelse af kontantydelsen? 



 
FOA mener, at Finansministeriets beregning af kontantydelsens effekt på den strukturelle saldo giver et 
vildt overdrevet resultat. Altså at de 610 mio. kr. for 2015 er skudt langt, langt over målet. Hvad siger du til 
den kritik? Og hvad er dine begrundelser? 
 
Finansordførerne fra SF og Enhedslisten mener, at der er et stort behov for at få kigget Finansministeriets 
regnemodeller efter i sømmene. Deler du det ønske? 
 
Finansordfører Pelle Dragsted fra Enhedslisten mener, at de nuværende regnemodeller understøtter 
borgerlig liberal politik, fordi for eksempel effekterne af at yde overførselsindkomster og uddanne folk 
beregnes på en skæv måde. Hvad siger du til den kritik? 
 
Finansordførerne fra SF og Enhedslisten mener, at Folketinget bør have en uvildig beregnings-enhed, som 
partierne og medlemmerne kan trække på. Hvad siger du til det forslag? 
 
 
 


