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Kontanthjælpsloft 
 

Regeringen kan lette skatten med 21 kr. om måneden og øger fattigdommen  

Regeringen har fremlagt nye fattigdomsydelser herunder det såkaldte ’moderne’ kontanthjælpsloft. 

Dette vil de blandt andet bruge til at give skattelettelser i bunden. Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil 

de nye ydelser give 515 mio. kr. og få 650 personer i job. Vil man bruge pengene fra loftet til skattelet-

telser, kan man øge beskæftigelsesfradraget med 21. kr. om måneden. Konsekvensen af loftet er, at fle-

re bliver skubbet ud i fattigdom, uden at beskæftigelsen eller den offentlige saldo forbedres nævne-

værdigt.  

2. oktober 2015 

 

Der er en økonomisk gevinst ved at arbejde i Danmark. Regeringen vil alligevel indføre nye fattigdoms-

ydelser herunder bl.a. det såkaldte ’moderne’ kontanthjælpsloft samt 225-timers regelen. Samtidig vil 

de nedsætte kontanthjælpen for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år med en erhvervskompe-

tencegivende uddannelse svarende til SU. Provenuet vil regeringen bruge på at give skattelettelser i 

bunden. Vil man finansiere et øget beskæftigelsesfradrag med et kontanthjælpsloft, kommer man 

imidlertid ikke langt.  

 

De nye fattigdomsydelser herunder det nye kontanthjælpsloft forventes at give et provenu på omkring 

515 mio. kr. Dette provenu reserveres til at lette skatten på arbejde. 

 

Bruges hele provenuet på at øge beskæftigelsesfradraget vil det øgede fradrag give en skattelettelse 

for en kasseassistent på mindsteløn på omkring 260 kr. om året svarende til en skattelettelse på om-

kring 20 kr. om måneden. 

 

Tabel 1. Kontanthjælpsloft mv. og beskæftigelsesfradrag 

Besparelse ved nye fattigdomsydelser herunder ’moderne’ kontanthjælpsloft mv. 515 mio. kr. 

Skattelettelse for lavtlønnet ufaglært hvis provenuet bruges på at øge beskæftigelsesfradraget 

Årlig skattelettelse 262 kr. 

Skattelettelse pr. måned 21 kr. 

Anm: Der er forudsat en årsløn på 210.000 kr. svarende til den årsløn Beskæftigelsesministeriet har benyttet i svarene i BEU. 

Kilde: AE på baggrund af BEU 2014-2015 alm del svar på spørgsmål 109 og spørgsmål 110. 

 

Begrænset effekt på job, men markant effekt på fattige 

Omkring 3 ud af 4 kontanthjælpsmodtagere er udenfor arbejdsmarkedet, og har typisk problemer ud-

over ledighed. Problemet er, at kontanthjælpsmodtagere – særligt dem udenfor arbejdsmarkedet slås 

med andre problemer end ledighed, og derfor ikke i nævneværdig grad reagerer på ændrede økonomi-

ske incitamenter. Derfor vil et nyt og såkaldt ’moderne’ kontanthjælpsloft formegentlig heller ikke have 

den store effekt på antallet af kontanthjælpsmodtagere, som i dag står udenfor arbejdsmarkedet. 

 

Regeringen forventer, at det nye loft over kontanthjælp vil give 650 personer i job strukturelt. Modsat 

vil loftet sende flere ud i fattigdom.  
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Hvis man skal sænke antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet er det vigtigt, at man får sam-

let op på de initiativer, som Carsten Koch udvalget kom med i deres anden rapport om personer på 

kanten af arbejdsmarkedet. 

 

Erfaringerne fra den gamle VK-regerings kontanthjælpsloft tyder heller ikke på, at et kontanthjælpsloft 

er noget mirakelmiddel. 

 

Det Nationale center for Velfærdsforskning (SFI) kunne således ikke påvise nogen statistisk sikker ef-

fekt af VK-regeringens kontanthjælpsloft.1 

 

Daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen måtte da ligeledes i forbindelse med den 

store kuglegravning af kontanthjælpsområdet i 2006 erkende, at kontanthjælpsloftet kun havde haft 

en begrænset virkning.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                 
1 ”Loft over ydelser, evaluering, af loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere” Brian Krogh Graversen, Karen Tinggaard, SFI 2005. 
2 Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2006/10/30/093700.htm 
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