20. november 2014
Kontantydelse
Ifølge finanslovsaftalen vil den nye midlertidige kontantydelse kun gå til personer, der har
mistet retten til dagpenge i 2015 og mister arbejdsmarkedsydelsen fra og med oktober 2015.
Kontantydelsen vil derfor ikke være en redningsplanke for de personer, der har mistet
dagpengeretten frem til januar 2015 og derefter mister arbejdsmarkedsydelsen i løbet af 2015.
Det skønnes her, at udgiften til kontantydelsen vil blive ca. 33 mio.kr. i 2015, selvom der i
finanslovsaftalen for næste år afsættes 610 mio.kr. Det beregnes her, at det vil koste ca. 500
mio.kr. at give kontantydelse til personer, der mister arbejdsmarkedsydelsen og derefter står
uden indkomst i 2015. Der er med andre ord afsat midler nok til at redde de personer, der
ellers risikerer helt at miste indkomsten i 2015.

Det antages, at 1.200 personer om måneden vil miste dagpengeretten i det kommende år.1 Da
perioden med arbejdsmarkedsydelsen kan vare i ni måneder for disse personer, vil de første
kunne få kontantydelse fra oktober 2015.
Hvis man antager, at cirka halvdelen af de personer, der mister dagpengeretten i starten af
2015 enten kommer i job, får et seniorjob, går på efterløn, SU eller kan få kontanthjælp, når
arbejdsmarkedsydelsen ophører, vil den anden halvdel være berettiget til kontantydelse fra
oktober 2015.2
Dermed bliver det 600 personer, der i oktober 2015 vil være berettiget til kontantydelse og
yderligere 600 i både november og i december.
Der antages, at der er tale om et jævnt fald over månederne oktober, november og december.
Det betyder, at nogle af de 600, der får kontantydelsen i oktober, får den fra månedens første
del, mens andre i den sidste. De 600 personer omregnes derfor til 300 helmåneds-personer i
oktober, men tæller fuldt med i november.
Som forsørger kan man få 14.127 kr. om måneden i kontantydelse og 10.595 kr. som ikkeforsørger. Tager man udgangspunkt i en gennemsnitlig udbetaling på 12.000 kroner per
kontantydelse beregnes den samlede offentlige udgift i oktober, november og december til
omkring 33 mio.kr. Dertil kommer udgifter til administration af ordningen.
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AK-Samvirke skønner 1200 om måneden vil miste dagpengeretten i det kommende år (Faktaark 27/10 2014).
Dette bygger på et skøn om, at ca. 20-25 procent vil få job og op mod 30 procent vil få kontanthjælp samt en del vil
få efterløn, seniorjob, således at ca. halvdelen af de, der mister arbejdsmarkedsydelsen, vil stå uden indkomst. De op
mod 30 procent, der vil få kontanthjælp, er oplyst af AK-samvirke.
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Tabel 1. Antal personer, der potentielt kan komme på kontantydelse i 2015
(halvdelen af dem, der mister dagpengeretten januar, februar og marts.)

Modtagere
600 nye personer
= 300 helmåneds-personer
November 600 nye personer
= 300 + 600 helmåneds-personer
December 600 nye personer
= 300 + 1200 helmåneds-personer
I alt

Udgift mio.kr.

Oktober

4
11
18
33

Fordelen ved kontantydelsen er, at den sikrer en indtægt til dem, der ikke er berettiget til
kontanthjælp. Det er folk typisk ikke, hvis de har en arbejdende ægtefælle eller en formue, der
overstiger 10.000 kr.
Den nye kontantydelse hjælper ikke ledige, der har mistet dagpengeretten før 2015. De cirka
14.000 personer, der aktuelt er på arbejdsmarkedsydelse, vil ikke kunne få kontantydelse, når
deres ret til arbejdsmarkedsydelse ophører i løbet af det kommende år.3
I finanslovsaftalen er der afsat 610 mio.kr. til kontantydelsen i 2015. Beregningerne viser, at
trækket på kontantydelse må forventes at være omkring 33 millioner kroner. De allerede
afsatte midler kunne redde en meget stor andel af de personer, der mister
arbejdsmarkedsydelsen i 2015.
Hvis man igen antager, at ca. halvdelen af ca. 14.000 personer, der pt. er på
arbejdsmarkedsydelse, vil nå at finde et job, seniorjob, gå på efterløn, SU mv. inden
arbejdsmarkedsydelsen udløber, eller kan få kontanthjælp, når dette sker, så vil 7.000 i løbet
af 2015 potentielt risikere at stå helt uden indtægt i løbet af 2015. 4
Hvis man giver de 7.000 personer kontantydelse i 2015, vil det samlet set koste omtrent 500
mio.kr. i 2015.5
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4.280 står allerede i dag ifølge STARs oplysninger helt uden indtægt af dem, der har mistet dagpengeretten siden
januar 2013 (pr. juni 2014).
4
Antallet af personer, der potentielt kan stå uden indtægt, er behæftet med usikkerhed, fordi det er svært at
forudsige, om mønstret blandt gruppen, der fremadrettet mister arbejdsmarkedsydelse, følger samme mønster, som
tidligere er observeret i forhold til procentdelen, der kommer i job, seniorjob, efterløn, SU, kontanthjælp mv. Dette er
lagt til grund i analysen.
5
7.000 personer x 144.000 kr. (KTY x 12). Kontantydelse over et helt år divideret med to for at få et årsgennemsnit,
da det antages, at folk mister deres arbejdsmarkedsydelse jævnt over året.

