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Offentlig provenuvirkning 
 

Effekt ved østarbejdere erstattes 

af ledige LO-medlemmer 
 

Hver gang et ledigt LO-medlem erstatter en østarbejder forbedres de offentlige finanser med 

mellem 51.000 kr. og 251.300 kr. Beregningerne ser på, hvad de enkelte lønmodtagere betaler 

i skat, når de er i arbejde sammenlignet med trækket på dagpenge og kontanthjælp ved ledig-

hed.  

 

af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 8. marts 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• Hver gang et ledigt LO-medlem får arbejde til en årsløn på 300.000 kr., forbedres de of-
fentlige finanser med 251.300 kr. pga. sparede udgifter til dagpenge og større skatteind-
betalinger.  
 

• Hvis det ledige LO-medlem erstatter en østarbejder, går staten glip af de skatteindtæg-
ter, man fik fra østarbejderen. Hvor meget, staten går glip af afhænger af, hvilken type 
østarbejder der erstattes af det ledige LO-medlem.  

 

• Selvom man tager højde for tabte skatteindtægter fra østarbejderen, når et ledigt LO-
medlem får arbejde i stedet for en østarbejder, så er der tale om en positiv nettogevinst 
for de offentlige finanser på mellem 51.000 kr. og 251.300 kr.  
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Offentlig provenuvirkning hvis østarbejdere erstattes af ledige LO-medlemmer 

Analysen viser den umiddelbare provenuvirkning ved at erstatte en beskæftiget østarbejder med et 

ledigt LO-medlem.  

 

I analysen skelnes mellem tre forskellige typer af østarbejdere. LO-medlemmet er medlem af en a-

kasse og vil derfor i tilfælde af ledighed have ret til dagpenge. Den midlertidige ansatte østarbejder bor 

ikke i Danmark og har derfor hverken ret til dagpenge eller kontanthjælp, men har i stedet ret til fra-

drag for kost- og logi på op til 25.000 kr. i 2013. Den herboende østarbejder har i tilfælde af ledighed 

ret til kontanthjælp1, men har ikke særlige skattefradrag. Den udstationerede østarbejder betaler ikke 

skat i Danmark og har heller ikke ret til sociale ydelser i tilfælde af ledighed.  

 

Beskæftiget LO-medlem bidrager med en kvart million på de offentlige finanser 

Tabel 1 viser den umiddelbare offentlige provenuvirkning, når et ledigt LO-medlem får arbejde til 

300.000 kr. årligt. Når LO-medlemmet er i arbejde til den givne løn indbetales 99.400 kr. i indkomst-

skat, men når vedkommende er ledig er nettoeffekten på de offentlige finanser 151.900 kr., når man 

indregner udgifter til dagpenge fratrukket skatteindbetalingen heraf. Samlet set forbedres de offentlige 

finanser med 251.300 kr., hver gang et ledigt LO-medlem finder arbejde til 300.000 kr. årligt.  

 

Tabel 1. Umiddelbar provenuvirkning på offentlige finanser, når ledig LO'er får arbejde 

2013-priser Effekt på offentlige finanser, kr. 

A. Når LO-medlem er i beskæftigelse 99.400 

B. Når LO-medlem er ledigt (dagpenge – skatter) -151.900 

Samlet provenuvirkning, når ledigt LO-medlem får arbejde (A-B) 251.300 

Anm: Tabellen viser provenuvirkningen på de offentlige finanser ved, at LO-medlemmet går fra dagpenge til beskæftigelse til en årlig løn på 

300.000 kr. i 2013. Der ses kun på direkte effekter og kun på udgifter til dagpenge og indbetalinger i indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag. LO-

medlemmet har fradrag på 5.240 kr. til a-kasse, 5.604 kr. til efterløn og 6.066 kr. til fagforening. I alt ligningsmæssige fradrag på 16.910 kr.  

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Familietypemodel (dec. 2012-version).  

 

Hvad der sker med de offentlige finanser, når man erstatter en østarbejder med et ledigt LO-medlem, 

afhænger af, hvilken type østarbejder, der er tale om. I beregningerne er det antaget, at østarbejderen 

arbejder til samme løn som LO-medlemmet. 

 

Nedenfor ses i tabel 2, at der sker en forværring af de offentlige finanser på godt 96.000 kr., når en 

midlertidig ansat østarbejder mister arbejdet. Selvom midlertidigt ansatte østarbejdere kan få op til 

25.000 kr. i årligt fradrag for kost- og logi, fordi de ikke bor i Danmark permanent, betales indkomst-

skat i Danmark. Til gengæld er der ikke udgifter til sociale ydelser ved ledighed. Hvis LO-medlemmet 

erstatter den midlertidigt ansatte østarbejder, ville det forbedre de offentlige finanser med godt 

156.000 kr.  

 

Hvis østarbejderen bor i Danmark, er det ikke muligt at få kost- og logi-fradrag. Dermed går staten glip 

af en større skatteindtægt, når østarbejderen mister arbejdet. Derudover må Danmark ifølge EU-regler 

ikke forskelsbehandle arbejdstagere fra EU-lande, hvorfor østarbejderen har ret til kontanthjælp. Der-

for vil de offentlige finanser blive forværret med knap 200.000 kr., hver gang en herboende østarbej-

der, på samme lønniveau som LO-medlemmet, mister arbejdet. Det er dog stadig mindre, end hvis LO-

                                                                 
1 ”Kommuner snyder østarbejdere” fra A4 18. maj 2009 samt ”Saglighed om østarbejdere” af Marlene Wind, ph.d., Københavns Universitet 
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medlemmet går ledigt, hvorfor der stadig er tale om en positiv provenuvirkning på 51.400 kr., hvis LO-

medlemmet får arbejde, mens den herboende østarbejder mister arbejdet.  

 

Hvis der er tale om en udstationeret østarbejder, der mister arbejdet, så er der ingen negativ effekt på 

de offentlige finanser, da udstationerede østarbejdere ikke betaler skat i Danmark.2 Dermed sker der en 

forbedring af de offentlige finanser på 251.300 kr. hvis det ledige LO-medlem får arbejdet fremfor en 

udstationeret østarbejder.  

 

Tabel 2. Umiddelbar provenuvirkning på off. finanser, når østarbejder erstattes af ledigt LO-

medlem 

2013-priser Midlertidig ansat øs-
arbejder, der får kost- 

og logi-fradrag (bor i 
udlandet) 

Herboende øst-
arbejder 

Udstationeret øst-
arbejder 

 Effekt på offentlige finanser, kr. 

A. Når østarbejder er i beskæftigelse  95.900   103.800   -    

B. Når østarbejder er ledig (kontanthjælp - 
skatter) 

 -     -96.100   -    

Provenuvirkning, når østarbejder mister 
arbejdet (B-A) 

 -95.900   -199.900   -    

    

Samlet virkning, når et ledigt LO-medlem 
får arbejde til fordel for østarbejder 

 155.500   51.400   251.300  

Anm: Østarbejderen har arbejde til samme løn som det ledige LO-medlem, dvs. 300.000 kr. årligt. Den midlertidige ansatte østarbejder har fra-

drag for kost- og logi på 25.000 kr. og kan hverken få dagpenge eller kontanthjælp i tilfælde af ledighed. Den herboende østarbejder har ikke nogen 

ligningsmæssige fradrag, men kan få kontanthjælp v. ledighed. Den udstationerede østarbejder betaler hverken skat eller har ret til ydelser under 

ledighed.  Der ses kun på direkte effekter og kun på udgifter til dagpenge/kontanthjælp og indbetalinger i indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Familietypemodel (dec. 2012-version).  

 

                                                                 
2 Ifølge reglerne skal der ikke betales skat i Danmark, hvis den udstationerede østarbejder arbejder for et udenlandsk firma, der udfører en entrepri-

seopgave på mindre end 6 måneders varighed. Desuden må der ikke være tale om arbejdsudleje. I dette eksempel er der altså tale om en udstatio-

neret østarbejder, der ikke skal betale skat i Danmark.  


