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Ydelseskommissionens anbefalinger

17.06.2021



Hvorfor en Ydelseskommission?
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”Det nuværende kontanthjælpssystem er 
kommet i ubalance. Det skyldes en række 
løbende justeringer og knopskydninger –
ikke mindst indførelsen af 
kontanthjælpsloftet. Kontanthjælpsloftet 
rammer bl.a. nogle børnefamilier hårdt: 
Uanset børns baggrund og deres forældres 
situation bør et fremtidigt 
kontanthjælpssystem understøtte, at alle 
børn i Danmark vokser op under rimelige 
forhold og med mulighed for at være en aktiv 
del af fællesskabet.”

- Fra Ydelseskommissionens kommissorium

Fra Ydelseskommissionens kommissorium

Fra Ydelseskommissionens kommissorium

Fra Ydelseskommissionens kommissorium

Kommissionen skal i sine anbefalinger bl.a.:

• Tage højde for, at børn skal vokse op med mulighed for 
at være en aktiv del af fællesskabet.

• Sikre balance mellem en nogenlunde ens og rimelig 
levestandard, samtidig med at ydelsesmodtagere skal 
have en tilstrækkelig tilskyndelse til at arbejde eller 
uddanne sig.

• Gøre sig overvejelser om et balanceret optjeningsprincip 
for nytilkomne. 

• Sikre et mere enkelt, gennemskueligt og 
sammenhængende ydelsessystem og finde en erstatning 

for kontanthjælpsloftet.

• Anbefalingerne skal samlet set være udgiftsneutrale og 
må ikke svække beskæftigelsen.

- Fra Ydelseskommissionens kommissorium 



Ydelseskommissionens medlemmer
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• Torben Tranæs, forskningsdirektør og professor, VIVE

• Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, fhv. socialminister og 
fhv. medlem af Folketinget

• Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet

• Jytte Andersen, fhv. minister for ligestilling, by- og boligminister, 
arbejdsminister og fhv. medlem af Folketinget

• Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, VIVE

• Mette Ejrnæs, professor, Københavns Universitet



De største udfordringer
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• Kontanthjælpssystemet dækker en 
sammensat gruppe af borgere 
(mange udsatte borgere)

• Uens levestandard afhængig af 
familiesammensætning og type af ydelse 
(nogle børn oplever mange afsavn)

• Knopskydninger har gjort systemet 
komplekst og vanskeligt at overskue
(betyder unødig økonomisk usikkerhed og 
store administrative byrder for både borgere og 
kommuner)
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Ydelseskommissionens målsætninger
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Et enkelt og mere gennemskueligt system

En mere ensartet levestandard på et rimeligt
niveau

Tydelige økonomiske incitamenter til at blive 
selvforsørgende

Mere lige vilkår for børn



Ydelseskommissionens 
anbefalinger



Et enkelt og mere gennemskueligt system 

• Ydelseskommissionen har tænkt 
kontanthjælpssystemet forfra

• Et nyt kontanthjælpssystem bygges op omkring 
et optjeningsprincip, som gælder for alle

• Indeholder én ydelse med to grundlæggende 
niveauer: grundsats og forhøjet sats,

- plus et tillæg som afhænger af familietypen

• Det giver sikkerhed om ydelsesmodtagerens 
økonomi 

Afskaffer

• Kontanthjælpsloft

• 225-timersregel

• Særlig støtte

• Aktivitetstillæg 

• Særlige satser for psykisk sygdom 
og graviditet
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Færre satser og fælles optjeningsprincip
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Beskæftigelses- og uddannelseskrav 

(tidligst som 25-årig)

18 år Tidligst 25 år Tidligst 30 år

Forhøjet sats
10.450 kr.

Grundsats
6.600 kr.

Hjemmeboende 
fyldt 18
2.550 kr.

2½ års 
arbejde eller 
uddannelse

Afsluttet 
grundskole

• Fast tillæg til enlige uden 
børn:

• 1.000 kr. på grundsats
• 2.250 kr. på forhøjet sats

• Børnetillæg: 3.550 kr. pr. 
forælder



En mere ensartet levestandard på et 
rimeligt niveau
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Pejlemærker for Ydelseskommissionens arbejde

• Et kortsigtet minimumsbudget uden opsparing til varige forbrugsgoder
(grundbudget) er et pejlemærke for den nedre grænse af ydelsen

• SU er et pejlemærke for den øvre grænse af grundsatsen, så borgere uden uddannelse har 
et økonomisk incitament til at tage en uddannelse

• 85 pct. af dagpengemaksimum som pejlemærke for forhøjet sats: Der skal være 
en økonomisk gevinst ved at arbejde (også i lavtlønsjob) og forsikre sig i en a-kasse

• Mulighed for målrettet individuel støtte i en periode til personer med særlige behov



Grundbudgettet som pejlemærke, grundsats
Disponibel indkomst i procent af grundbudgettet. 2021. 
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SU som pejlemærke, grundsats
Procent af disponibel indkomst for familier på SU. 2021. 
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Levevilkår i forhold til gældende regler
Disponibel indkomst i pct. af grundbudgettet. 2021. 
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Tydelige økonomiske incitamenter til at 
blive selvforsørgende
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• Ny fradragsmodel for lønindtægt sikrer en gevinst 
ved at arbejde i selv få timer – en gulerodsmodel

• Ydelsesmodtager på grundsats kan beholde de 
første knap 4.000 kr. i lønindkomst per måned 
uden fradrag i ydelsen (svarer til cirka otte timers 
arbejde om ugen)

Tid18 år

Disponibel 
indkomst

Grundsats

Forhøjet sats

Fradrag for 

arbejde op til 

forhøjet sats



Mere lige vilkår for børn

14

• Ydelseskommissionens model giver børn 
bedre muligheder for at være en aktiv del af 
fællesskabet

• Et fritidstillægget er direkte målrettet børn: 
450 kr. om måneden pr. barn (max 1.800 
kr.)

• Beløbet er fastsat, så børnene får samme 
muligheder for et fritidsliv som deres 
jævnaldrende venner

• Fast børnetillæg: 3.550 kr. til forældre

Ydelseskommissionens 
anbefalinger:

• 4.000 børn løftes ud af 
lavindkomst 

• 6.000 børn løftes ud af 
lavindkomst i den varige 
virkning



Effekter på indkomstforskelle og 
lavindkomstgruppe (varig virkning)
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Virkning på indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten

Alle i 
befolkningen

Alle 
børnefamilier i 
befolkningen

Familier i 
kontanthjælpssyste
met

Børnefamilier i
kontanthjælpssystem
et

Anbefalingerne -0,0 -0,1 -0,6 -1,3

Virkning af anbefalingerne på lavindkomstgruppen

I dag Flytter ned Flytter op Effekt

Antal personer i 
lavindkomstgruppen

467.600 14.900 19.700 - 4.800

Heraf personer i 
kontanthjælpsfamilier

157.700 14.900 19.700 - 4.800

- Heraf børn 46.200 2.900 8.700 - 5.900



Samlet økonomi



Økonomiske og fordelingsmæssige 
konsekvenser 

Er udgiftsneutral – pga. indfasning af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse 
eller overgangsydelse er der på kort sigt et mindre forbrug ift. i dag. Men der 
bruges ikke færre penge end i dag.

Øger antallet af fuldtidsbeskæftigede med 750-950 personer 
(på trods af at 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet afskaffes)

Flytter 4.000-6.000 børn ud af lavindkomst
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Konsekvenser for dagligdagen i 
kommunerne
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Større vægt på den socialfaglige indsats:   

• Mulighed for målrettet individuel støtte i en periode til personer med særlige behov

• ny §81

• Tværfaglig genvurdering

• Fritidstillægget 

• Mulighed for en forbedret relation mellem borger og sagsbehandler
• Et enkelt og overskueligt system

• Ny indkomst-fradragsmodel som erstatning for 225-timersreglen



Perspektivering

• Anbefalingerne repræsenterer den model, som vi mener, bedst løser de dilemmaer og 
hensyn, der skal tages ved udformningen af et nyt kontanthjælpssystem

• Koblingen til regeringens initiativ om 37 timer udestår

• Der er en række elementer i anbefalingerne, som kan prioriteres anderledes, og 
mekanismer, som man kan skrue op eller ned for som led i en politisk prioritering

• Det vil imidlertid forskyde balancerne i modellen, ligesom det vil have betydning for 
økonomien og ikke mindst de fordelingsmæssige konsekvenser, hvis der ændres markant 
i modellen
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Tak for ordet



Økonomiske konsekvenser af Ydelseskommissionens model

2023 2025

Ydelsesmæssige konsekvenser af 
kommissionens model:

Efter skat og tilbageløb, mio. kr. - 430 - 420 

Øvrige indkomstrelaterede 
ændringer:
Supplerende hjælp i ekstraordinære 
tilfælde

180 180 

Transportudgifter 50 50 

Daginstitution (afledte konsekvenser) 20 20 

Ændring af sanktionssatser 10 10 

Ændring af ferierettigheder - 10 - 10 

Øvrige initiativer:

Ændring af formuekravet 
(formuegrænse og pensioner)

80 80 

Revurdering i tværfagligt team 50 40 

Udvidet vejledningsindsats i KUI 10 10 

Pulje til forsøgsordning (progression) 20 20 

Administration, fritidstillæg 50 50 

Øvrig administration 10 - 10 

Adfærdsmæssige konsekvenser, mio. kr. - 250 - 250 

Adfærdsmæssige konsekvenser, 
fuldtidspersoner

950 950 

Samlet virkning, mio. kr., efter 
skat og tilbageløb, strukturelt

- 170 - 200 



Grundbudgettet som pejlemærke, forhøjet sats
Disponibel indkomst i procent af grundbudgettet. 2021. 
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Lavtlønsjob som pejlemærke, forhøjet sats
Procent af disponibel indkomst for familier i lavtlønsjob. 2021. 
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Ydelser efter skat
Kroner pr. måned. 2021. 
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