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Beskæftigelseseffekter af fattigdomsydelserne 
 

Kontanthjælpsloft og starthjælp har 

stort set ingen effekt på beskæftigelsen 
 

Venstre har meddelt, at man ønsker at flytte mere end 85.000 personer fra overførselsindkomst 

over i beskæftigelse. Samtidig har Venstre foreslået, at man indfører et såkaldt ’moderne’ kon-

tanthjælpsloft og indfører en ny starthjælp til flygtninge og indvandrere. Kontanthjælpsloft og 

starthjælp vil dog ikke løfte beskæftigelsen nævneværdigt. Et svar fra Beskæftigelsesministeriet 

viser således, at en genindførsel af fattigdomsydelserne fra VK kun vil hæve beskæftigelsen med 

500-1.000 fuldtidspersoner.  

Af chefanalytiker Erik Bjørsted  7. juni 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Venstre fortalte d. 31/1 2015 til Finans.dk, at man vil have mere end 85.000 personer, som i 
dag står uden for arbejdsmarkedet, i beskæftigelse 
 

• Hidtil har Venstre nævnt et ’moderne’ kontanthjælpsloft samt en ny starthjælp til flygtninge 
og indvandrere som midler til at flytte personer fra overførselsindkomst over i arbejde. Me-
get tyder dog på, at beskæftigelseseffekterne fra et kontanthjælpsloft og starthjælp er me-
get små. 

 
• Et svar fra Beskæftigelsesministeriet viser, at en genindførsel af starthjælpen, kontant-

hjælpsloftet, introduktionsydelsen m.m. kun vil øge den strukturelle beskæftigelse med 
500-1.000 fuldtidspersoner. 

 
• Hvis det udelukkende er VK’s kontanthjælpsloft, som genindføres, bliver effekterne endnu 

mindre.  
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Kontanthjælpsloft og starthjælp har næsten ingen effekt på beskæftigelsen 

Venstre fortalte d. 31/1 2015 til Finans.dk, at man vil have mere end 85.000 personer, som i dag står 

uden for arbejdsmarkedet, i beskæftigelse. Bl.a. udtalte arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen fra 

Venstre, at:  

 

”Vi skal have langt flere med i arbejdsfælleskabet. Vi skal have flere end de 85.000 ud på arbejdsmar-

kedet” 1 

 

Hidtil har Venstre bl.a. nævnt et ’moderne’ kontanthjælpsloft samt en ny starthjælp til flygtninge og 

indvandrere som midler til at flytte personer fra overførselsindkomst over i arbejde. Meget tyder dog 

på, at beskæftigelseseffekterne fra et kontanthjælpsloft og starthjælp er meget små. 

 

Et svar fra Beskæftigelsesministeriet2 viser således, at en genindførsel af starthjælpen, kontanthjælps-

loftet, introduktionsydelsen m.m. kun vil øge den strukturelle beskæftigelse med 500-1.000 fuldtids-

personer. 

 

Dermed er der meget langt op til de 85.000 personer, som Venstre som minimum ønsker af få i be-

skæftigelse. Det fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Beskæftigelseseffekt af genindførsel af fattigdomsydelserne 

 Strukturel beskæftigelse 

Venstres udmelding til JP/Finans.dk Over 85.000 

Genindførsel af kontanthjælpsloft, starthjælp, introduktionsydelse mm. 500-1.000 

Udestår Over 84.000 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesudvalget 2013-2014, BEU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 426 

 

At effekterne ikke er større skyldes formentlig, at mange overførselsmodtagere ofte slås med andre 

problemer end ledighed, hvorfor de ikke reagerer særlig meget på økonomiske incitamenter. 

 

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) kunne således ikke påvise nogen statistisk sikker ef-

fekt af VK-regeringens kontanthjælpsloft.3 

 

En analyse i regi af Århus Universitet har også vist blandede effekter af starthjælpen. Specielt de første 

år man kommer til landet havde starthjælpen ikke nogen synlig jobeffekt.4 

 

Meget lille effekt på statsfinanserne 

Den begrænsede jobeffekt af at genindføre fattigdomsydelserne betyder også, at forbedringen af de 

offentlige finanser er relativt begrænset. 

 

                                                                 
1 http://finans.dk/finans/politik/ECE7696417/%C3%98konomer-s%C3%A5r-tvivl-om-Venstres-jobplan/?ctxref=fpfinans 
2 Beskæftigelsesudvalget 2013-2014, BEU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 426 
3 ”Loft over ydelser, evaluering, af loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere” Brian Krogh Graversen, Karen Tinggaard, SFI 2005. 
4 Jyllandsposten, den 2. april 2007, ”Vismand afviser af starthjælpen virker” 
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I et svar fra Finansudvalget5 anføres det således, at en genindførsel af fattigdomsydelserne kun vil for-

bedre saldoen med knap 500 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, svarende til 0,03 pct. af BNP. Det 

fremgår af tabel 2. 

 

Politisk har man diskuteret en lidt mildere udgave af starthjælpen end den under VK-regeringen, og i så 

fald vil beskæftigelseseffekterne og effekten på saldoen blive endnu mindre.  

 

Hvis det udelukkende er VK’s kontanthjælpsloft, som genindføres, bliver effekterne endnu mindre.  

 

Andre beregninger foretaget af Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet har vist, at en genind-

førsel af VK’s kontanthjælpsloft blot vil øge beskæftigelsen med 100 personer og samtidig kun forbed-

re saldoen med 80 mio. kr. Det fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 2. Effekter af genindførsel af VK's kontanthjælpsloft 

 Effekt på saldo Effekt på strukturel beskæftigelse 

Genindførsel af fattigdomsydelser  Under 500 mio. kr. 500-1.000 fuldtidspersoner 

Genindførsel af VK’s kontanthjælpsloft 80 mio. kr. 20 mio. kr. 
(ca. 100 personer) 

Anm: Iflg. vismændene forbedres den strukturelle saldo med ca. 200.000 kr., når én person flyttes fra overførselsindkomst uden for arbejdsstyrken 

over i beskæftigelse. Det betyder, at den øgede strukturelle beskæftigelse på 20 mio. kr., som er angivet i svaret fra Beskæftigelsesministeriet, 

svarer til ca. 100 personer. 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesudvalget 2012-13, BEU Alm. Del endeligt svar på spørgsmål 449 samt 

http://www.information.dk/telegram/509920 og DØRS. 

 

Ovenstående beregninger viser med al tydelighed, at en genindførsel af fattigdomsydelserne ikke vil 

øge beskæftigelsen eller forbedre de offentlige budgetter nævneværdigt. 

 

Derfor kan en genindførsel heller ikke bidrage nævneværdigt til at løse hængekøjeproblematikken, som 

har været diskuteret intenst. Dertil er effekterne alt for små. 

 

Den eneste effekt af at genindføre fattigdomsydelserne er, at flere bliver skubbet ud i fattigdom, uden 

at beskæftigelsen eller den offentlige saldo forbedres nævneværdigt. 

 

 

 

                                                                 
5 http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/fiu/spm/19/svar/1103333/1321514/index.htm 


