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NOTAT

Vedr. spørgsmål til beskæftigelsesministeren fra
Inger Støjberg (V)
I et folketingsspørgsmål1 fra den 16. januar er beskæftigelsesministeren blevet spurgt til
forudsætningerne i Krakas analyse ”Kontanthjælpsdebat: Da 29.600 kr. blev til 14.100 kr.”2
Spørgsmålet lyder:
”Er ministeren enig med tænketanken Kraka i, at det er fornuftigt for en kontanthjælpsmodtager,
der kommer i job, at undlade at melde sig ind i en A-kasse, og er dette en forudsætning, som
ministeren mener, det er fornuftigt at indlægge i beregninger af familiers rådighedsbeløb?”
Skriftlig begrundelse for spørgsmålet:
”Der henvises til Krakas analyse »Kontanthjælpsdebat: Da 29.600 kr. blev til 14.100 kr.«”
Hertil skal bemærkes, at Kraka ikke har forholdt sig til, om det er fornuftigt at undlade at melde sig
i en a-kasse, for en kontanthjælpsmodtager der kommer i job.
Det er imidlertid den mest naturlige antagelse i beregningerne, fordi personer, der kommer i
beskæftigelse fra kontanthjælp, som udgangspunkt ikke har været dagpengeberettigede. Ellers
havde de jo modtaget dagpenge og ikke kontanthjælp. I Beskæftigelsesministeriets beregninger af
kontanthjælpsparret er det da også forudsat, at der hverken betales bidrag til a-kasse eller
fagforening som ledig. En kørsel på Beskæftigelsesministeriets DREAM-register viser desuden, at
mindre end halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne tilmelder sig en a-kasse inden for 1 år efter de
bliver beskæftiget.4
Samtidig er det vigtigt at understrege, at analysens hovedresultat fortsat er gældende, selvom
ægtefællen, der kommer i beskæftigelse, melder sig i en a-kasse. Familien kan således opnå
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samme eller større rådighedsbeløb, hvis den ene ægtefælle får beskæftigelse ved en månedsløn,
der er væsentligt mindre end de 29.600 kr., som har været fremme i debatten, selvom den
beskæftigede betaler bidrag til a-kasse mv.
Krakas analyse viser konkret, at en månedsløn på 14.100 kr. for den ene ægtefælle er tilstrækkelig
til at sikre samme rådighedsbeløb, som hvis begge fortsat er på kontanthjælp. Hvis personen
betaler a-kassebidrag og fagforeningskontingent, så forøges denne ”break-even” løn fra 14.100 kr.
til 16.000 kr., hvilket også er nævnt i analysen.5 Ved en månedsløn på 17.600 kr. er der fortsat en
vis gevinst ved arbejde (forskelsbeløb) på 500 kr. (svarende til 3 pct. af månedslønnen før skat).
Det er ca. 600 kr. mindre, end når det antages, at ægtefællen ikke betaler a-kassebidrag mv., jf.
figuren. Til gengæld vil personen blive dagpengeberettiget, og dermed få større ydelse, hvis
personen igen bliver ledig.
Figur: A-kassebidrag mv. ændrer ikke ved hovedkonklusion
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Anm.: Beregningsforudsætninger fremgår af analysen ”Kontanthjælpsdebat: Da 29.600 kr. blev til 14.100 kr.”.
I den situation hvor den beskæftigede ægtefælle betaler bidrag til a-kasse og fagforening udgør disse
henholdsvis 5.048 og 4.702 kr. Dette svarer til Beskæftigelsesministeriets forudsætninger. Bidragene svarer
omtrent til de niveauer der gælder for HK Handel.
Kilde: Egne beregninger på Krakas Familietypemodel.

Det skal endvidere bemærkes, at personen i beskæftigelse også begynder at betale til fagforening i
det viste beregningseksempel, selv om det ikke er et krav for at blive arbejdsløshedsforsikret. Hvis
der alene betales a-kassebidrag, så vil rådighedsbeløbet for familien stige til 15.900 kr. ved en
månedsløn for den beskæftigede på 17.600 kr.
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Det antages, at ægtefællen begynder i et fuldtidsarbejde (37 timer om ugen). Månedslønnen på 14.100 kr. og
16.000 kr. svarer derfor til en timeløn på henholdsvis 88 kr. og 100 kr.
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Som nævnt i analysen ændrer beregningerne ikke på, at der fortsat er et betydeligt
samspilsproblem i kontanthjælpssystemet, som begrænser tilskyndelsen til beskæftigelse for
kontanthjælpsægtepar. Problemstillingen er skærpet efter afviklingen af kontanthjælpsloftet samt
det forhøjede bundfradrag for arbejdsindkomst, som tidligere satte ind efter ½ års kontanthjælp.
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