
Finansministeriets svar på spørgsmål fra Avisen.dk.  

 

Spørgsmål fra Avisen.dk 

I 2014 skønnede Finansministeriet, at - omregnet til helårspersoner - ville 85 personer komme på 
kontantydelse i 2015. Nu viser tallene, at der kun var 22,4 helårspersoner på kontantydelse i 2015. Hvad er 
forklaringen på, at ministeriets skøn ramte så meget ved siden af? 

 

Finansministeriets svar 

Det har været muligt at tilgå kontantydelse siden oktober 2015. Såvel den skønnede som den faktiske 
aktivitet afspejler således, at ordningen i opgørelsesperioden har eksisteret i tre måneder. 
På Finansloven for 2015 blev der budgetteret med, at 85 helårspersoner er på kontantydelse i 2015. Hertil 
kommer et mindre antal kontantydelsesmodtagere i løntilskud. Budgetteringen er foretaget ved indgåelsen 
af Finanslovsaftalen for 2015 i november 2014. En opgørelse fra Jobindsats.dk viser, at antallet af 
kontantydelsesmodtagere er ca. 60 helårspersoner mindre end forventet.  
Skøn for aktiviteten på nye ordninger – herunder særligt også den konkrete indfasningshastighed – vil helt 
forventeligt være forbundet med større usikkerhed. I den sammenhæng er en afvigelse på 60 personer 
yderst begrænset.  

Spørgsmål fra Avisen.dk 

Den faktiske udgift til udbetaling af kontantydelse i 2015 var på højst 3,9 millioner kroner. Men på grund af 
den strukturelle beskæftigelseseffekt blev der afsat ikke mindre end 610 mio. kr. på finansloven for 2015 til 
kontantydelsen. På den baggrund bliver Finansministeriet kritiseret for at pumpe effekterne voldsomt op. 
Hvad siger ministeriet til den kritik? 

Finansministeriets svar 

I Finansministeriets svar til A4 i november 2014 og februar 2016 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 
vedrører to helt forskellige ting og kan således ikke sammenholdes. Tilsvarende er de budgetterede direkte 
udgifter til kontantydelse noget helt andet end virkningen på den strukturelle offentlige saldo, der bl.a. 
inkluderer merudgiften til det forøgede antal dagpengemodtagere og de lavere skatteindtægter som følge 
af den lavere strukturelle beskæftigelse.  
 


