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Indledning:
Under forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre forud for
regeringsdannelsen blev vi enige om, at vi skal bekæmpe den stigende ulighed, og at hverken
fattigdom eller grådighed hører hjemme i vores land.
Blandt andet med henblik på at bekæmpe fattigdom blev vi også enige om at nedsætte en
ydelseskommission, der skal foreslå anbefalinger på ydelsesområdet.
Herefter nedsatte regeringen kommissionen og udarbejdede kommissoriet uden at inddrage
Enhedslisten, SF og Radikale Venstre.
Regeringens kommissorium til ydelseskommissionen har vist, at regeringen ikke for alvor har
ønsket at bekæmpe hverken ulighed eller fattigdom. Det fremgår nemlig af kommissoriet, at
anbefalingerne samlet set skal være udgiftsneutrale. Det betyder helt konkret, at hvis én gruppe af
kontanthjælpsmodtagere får flere penge til at leve for, skal der skæres i ydelserne til andre grupper
af kontanthjælpsmodtagere, som dermed bliver fattigere og får færre penge at leve for.
Da Ydelseskommissionen blev nedsat kritiserede vi særligt det udgangspunkt i kommissoriet, at
anbefalingerne skulle være udgiftsneutrale. Enhedslisten har derfor ingen lod eller del i de
anbefalinger, som ydelseskommissionen har fremsat.
Og ”udgiftsneutralt” betyder, at de besparelser på 1,4 mia. kroner, som Løkke-regeringen indførte
med kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen, stadig skal være indeholdt i de
samlede udgifter til ydelserne i kontanthjælpssystemet.
Kommissionens anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem bryder grundlæggende med det
nuværende kontanthjælpssystem. Der bliver indført et helt nyt optjeningssystem, der skal gælde
for alle. Men får enten grundsats eller forhøjet sats, og disse satser er igen afhængige af om man
har børn eller ej og om man lever op til bestemte krav. Grundsatsen er så lav, at man næsten ikke
kan leve af den. Den forhøjede sats er med en enkelt undtagelse ca. 1.500 kr. lavere end den
nuværende kontanthjælp.
Man kan tidligst få den forhøjede sats, når man er fyldt 25 år. Det er en betingelse, at man haft
lovligt ophold i Riget i 7 år ud af de seneste 8 år efter det fyldte18. år, og at man har gennemført en
erhvervskompetencegivende uddannelse eller har arbejdet i 2 ½ år inden for de seneste 10 år.
Hvis man ikke er så heldig at opfylde disse betingelser, kan man tidligst få kontanthjælp med den
forhøjede sats, når man er fyldt 30 år. Her er det en betingelse, at man har haft lovligt ophold i
Riget i 12 år ud af de seneste 13 år efter det fyldte 18. år, og at man har bestået afgangseksamen
på grundskoleniveau, det er 9. klasses afgangseksamen.
Så i stedet for at fjerne integrationsydelsen, som er en meget lav fattigdomsydelse, udbreder man
denne ydelse til alle kontanthjælpsmodtagere, der ikke opfylder et krav om henholdsvis 7 års eller
12 års bopæl. Vi er stærkt bekymrede for dette optjeningssystem. Man straffer de
kontanthjælpsmodtagere, der har sværest ved at uddanne sig og ikke har kunnet gennemføre en
9. klasse eller finde et arbejde, ved at de skal vente i minimum 12 år, før de kan få forhøjet sats.
Rapporten indeholder kun to forbedringer, der virkelig hjælper på kontanthjælpsmodtagernes
økonomiske og sociale situation. Det er afskaffelsen af kontanthjælpsloftet og afskaffelse af
225-timers reglen. Vi er glade for anbefalingen om at afskaffe kontanthjælpsloftet og 225- timers
reglen, som har gjort tusinder af familier fattige, og som er den vigtigste årsag til den store
børnefattigdom.
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Men den positive virkning af disse forbedringer bliver delvist forringet, fordi man samtidig anbefaler
at afskaffe den særlige støtte til høje boligudgifter, og generelt anbefaler at nedsætte
kontanthjælpssatserne.
Udover indførelse af optjeningssystem, grundsats og skrappe krav til at få ”forhøjet” sats rummer
kommissionens anbefalinger følgende alvorlige forringelser:
Den særlige støtte til høje boligudgifter, som bliver givet for at alle skal have råd til at betale
husleje, afskaffes. Afskaffelsen af særlig støtte vil særlig ramme enlige forsørgere og
kontanthjælpsmodtagere, der modtager den helt lave sats.
Aktivitetstillægget for unge under 30 år afskaffes. Over halvdelen af uddannelseshjælpsmodtagere
under 30 år vurderes at være aktivitetsparate, fordi de har sociale og/eller psykiske problemer, der
medfører at de skal have særlig støtte til at gå i gang med uddannelse eller finde et arbejde,
herunder at de skal have ro om deres sociale og økonomiske situation. Derfor modtager de et
aktivitetstillæg til deres uddannelseshjælp. Hvis man fjerner aktivitetstillægget på ca. 4.000 kroner,
vil man blot forværre deres problemer, og de kommer længere væk fra uddannelse og arbejde.
De særlige satser for unge med bestemte psykiske lidelser afskaffes. Det betyder, at deres hjælp
bliver reduceret med over 4.000 kr. om måneden. Det er meget sårbare mennesker, og
nedskæringen i deres ydelse vil forværre deres psykiske sygdom og modvirke en forbedring af
deres helbredstilstand.
Det har været en meget skuffende og frustrerende omgang at læse ydelseskommissionens
anbefalinger. Det virker som om, at kommissionen har glemt, at det er flere hundrede tusinde
menneskers liv og daglige tilværelse det drejer sig om. Og at det bør dreje sig om helt at afskaffe
fattigdom og at sørge for et socialt sikkerhedsnet, der er så fintmasket, at ingen falder igennem, og
at alle har råd til at opretholde en anstændig levestandard.
I stedet er anbefalingerne gennemsyret af, at økonomiske incitamenter er nødvendige og
afgørende, og at kontanthjælp ”i sagens natur” skal være en lav ydelse. Det er dog i sidste ende en
politisk afgørelse. Der er penge nok i Danmark til at afskaffe fattigdom og sikre et rimeligt og
ordentligt leveniveau for hele befolkningen.

God læse- og kamplyst

Åse Barfod, Jette Gottlieb og Victoria Velásquez
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Gennemgang af kommissionens anbefalinger:

Positive anbefalinger om afskaffelse af regler
Kontanthjælpsloftet afskaffes.
225-timers reglen afskaffes.
Kommentarer:
Det er rigtig godt, at de to fattigdomsydelser, kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen nu afskaffes.
Disse ydelser har gjort tusinder af familier fattige og er den vigtigste årsag til den store
børnefattigdom.

Negative anbefalinger om afskaffelse af regler
Særlig støtte til høje boligudgifter - § 34 – afskaffes.
Aktivitetstillægget for unge under 30 år afskaffes.
Særlige satser for unge med visse psykiske lidelser afskaffes.
Kommentarer:
Disse anbefalinger vil i høj grad bidrage til at øge fattigdommen i Danmark.
Den særlige støtte til høje boligudgifter bliver netop givet for at sikre, at alle har råd til at betale
husleje, og støtten er et væsentligt bidrag til familiernes økonomi.
Ca. 60 % af de unge uddannelseshjælpsmodtagere har så store sociale og psykiske problemer, at
de skal have særlig støtte til at gå i gang med uddannelse eller finde et arbejde. Hvis man gør dem
fattige ved at tage aktivitetstillægget på ca. 4.000 kr. fra dem, forværres deres problemer, og de
kommer længere væk fra uddannelse og arbejde.
De unge med alvorlige psykiske lidelser kan ikke tåle, at deres hjælp bliver reduceret med over
4.000 kr. om måneden. Det forværrer deres psykiske sygdom og modvirker en forbedring af deres
helbredstilstand.

Hovedprincipper i det nye kontanthjælpssystem
Kontanthjælpen består enten af en grundsats eller en forhøjet sats. Og disse satser er igen
afhængige af, om man har børn eller ej.
Kontanthjælpssystemet bygges op omkring et optjeningssystem, som gælder for alle. I dag er der
kun et opholdskrav, der gælder for alle. Optjeningsprincippet bygger på, at man har været myndig
borger i riget i et antal år, og at man har opnået kompetencer i form af uddannelse eller
beskæftigelse.
Børn i alderen 0-17 år skal have ret til et fritidstillæg.
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Kommentarer:
Vi fik afskaffet opholdskravet for dagpengemodtagere. Herefter er turen kommet til at afskaffe
opholdskravet for kontanthjælpsmodtagere og dermed afskaffe integrationsydelsen, som er den
tredje og sidste fattigdomsydelse. Men kommissionen går den modsatte vej. Nu udvides
integrationsydelsen til at omfatte hele Danmarks befolkning, og derved øges fattigdommen
betydeligt.

Anbefalinger til fastsættelse af grundsats
Grundsatsen skal fastsættes med udgangspunkt i et kortsigtet minimumsbudget som pejlemærke
= Rockwoolfondens minimumsbudget med basis i budgetter udviklet af CASA
SU skal være et pejlemærke for den øvre grænse for grundsatsen.
Kommentarer:
Vi har svært ved at se, hvordan Rockwoolfondens minimumsbudget er brugt som pejlemærke, da
de anbefalede grundsatser ligger langt under minimumsbudgetterne.
Det er ikke rimeligt eller retvisende at bruge SU som pejlemærke for den øvre grænse for
grundsatsen. Der er næsten ingen uddannelsessøgende, der kan leve alene af SU-legatet. De
fleste supplerer SU-legatet med SU-lån og/eller erhvervsarbejde.

Anbefalinger til fastsættelse af forhøjet sats
85 % af den overenskomstmæssige mindsteløn for ufaglærte på HK-områder samt den maksimale
dagpengesats skal være pejlemærker for den øvre grænse for forhøjet sats.
HK’s mindsteløn for ufaglærte er 19.788 kr. pr. måned.
Højeste dagpenge er 19.322 kr. pr. måned.
Der skal være tydelige og positive økonomiske incitamenter til at blive helt eller delvist
selvforsørgende.
Kommentarer:
Igen har vi svært ved at se, at pejlemærkerne er blevet brugt, da anbefalingerne til forhøjet sats
ligger langt under både 85 % af HK’s mindsteløn og højeste dagpenge.

Betingelse I for forhøjet sats, tidligst fra det fyldte 25 år:
Man har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, eller
2 ½ års ordinært arbejde inden for de seneste 10 år, og
man har haft lovligt ophold i riget i 7 år ud af de seneste 8 år efter det fyldte 18. år.
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Betingelse II for forhøjet sats, tidligst fra det fyldte 30 år:
Man har bestået afgangseksamen på grundskoleniveau, og
man har haft lovligt ophold i riget i 12 år ud af de seneste 13 år efter det fyldte 18. år.
Kommentarer:
Det er nogle urimelige optjeningsprincipper der stilles, for at man kan overgå til forhøjet sats, som i
sig selv er en lav sats. Man forfordeler dem, der har lettest ved at klare at tage uddannelse og
skaffe sig arbejde, og straffer dem, der har allersværest ved at uddanne sig; de har ikke kunnet
tage 9. klasse, og de har ikke været i stand til at skaffe sig arbejde. De skal nu vente i 12 år før de
får en hjælp, de kan leve af.

7

Gennemgang af satser:
Grundsats sammenholdt med
uddannelseshjælp
grundsats

udd.hjælp

difference

Enlige uden børn

7.600

6.410

+ 1.190

Gifte og samlevende pr. person

6.600

6.410

+

Enlige med børn

10.150

12.821

- 2.671

Gifte og samlevende med børn pr. person

10.150

12.821

- 2.671

grundsats

integr.yd.

difference

190

Grundsats sammenholdt med
integrationsydelse

Enlige uden børn

7.600

6.219

+ 1.381

Enlige med børn

10.150

12.437

- 2.287

Gifte og samlevende med børn pr. person

10.150

8.703

+ 1.447

Forhøjet sats sammenholdt med
kontanthjælp
forh.sats

kontanthj.

difference

Enlige uden børn

12.700

11.698

+ 1.002

Gifte og samlevende pr. person

10.450

11.698

- 1.248

Enlige med børn

14.000

15.547

- 1.547

Gifte og samlevende med børn pr. person

14.000

15.547

- 1.547

anbef.

udd.hjælp

difference

Satser for hjemmeboende

sammenholdt med udd.hjælp

2.500
anbef.

sammenholdt med kontanthjælp

2.500

2.762
kontanthj.
3.639

-

262

difference
- 1.139
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Hjælp til unge aktivitetsparate samt
psykisk syge unge sammenholdt med
udd.hjælp inklusive aktivitetstillæg
grundsats
ikke forsørger
forsørger

udd.hjælp

difference

7.600

11.698

- 4.098

10.150

15.547

- 5.397

Kommentarer:
Hvis man ser bort fra afskaffelse af kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen er alle satserne – med
nogle få undtagelser - lavere end i det nuværende kontanthjælpssystem. Hertil kommer de mange
alvorlige forringelser som indførelse af et mangeårigt optjeningsprincip for at få fuld ydelse,
afskaffelse af særlig støtte til høje boligudgifter, afskaffelse af aktivitetstillægget til unge under 30
år og afskaffelse af de højere satser til psykisk syge unge. Så alt i alt skal alle
kontanthjælpsmodtagerne betale en meget høj pris for at få afskaffet kontanthjælpsloftet og 225timers reglen.

Børnetilskud og fritidstillæg til alle børn i alderen 0 – 17 år
Alle børn, hvis forældre får kontant hjælp får ret til et fritidstillæg, der skal sikre, at de kan deltage i
fritidsaktiviteter på lige fod med deres kammerater i skole og daginstitutioner. Men det er næsten
en gratis omgang, fordi enlige forsørgere selv skal betale 75 % af fritidstillægget af deres
børnetilskud. Det skal centralt fastlægges, hvad der kan gives tilskud til, og det skal dokumenteres
overfor kommunen, hvad fritidstillægget skal bruges til eller er brugt til. Men man får frataget 75 %
af børnetilskuddet, uanset om man har gjort brug af fritidstillægget eller ej.

Fradrag i børnetilskud pr. kvartal:
børnetilskud

fradrag

reduceret
børnetilskud

Enlig med 1 barn

1.499

1.014

485

Enlig med 2 børn

2.998

2.025

973

Enlig med 3 børn

4.497

3.039

1.458

Enlig med 4 børn

5.996

4.050

1.946

Fritidstillæg pr. familie pr. måned:
1 barn

450

2 børn

900

3 børn

1.350

4 børn

1.800
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Fritidstillæg for enlige forsørgere
efter fradrag i børnetilskud pr. måned:
1 barn

112

2 børn

225

3 børn

337

4 børn

450

Kommentarer:
Det er helt uhørt, at kommissionen anbefaler, at myndighederne skal administrere de enlige
forsørgeres børnetilskud. Et fritidstillæg er i sig selv en god ide, men ikke når man tager pengene
fra de i forvejen økonomisk trængte familier. Vi undrer os over hvilke fritidsaktiviteter babyer og
småbørn skal deltage i.
En enlig forsørger, der kan have svært ved at overskue at bruge fritidstillægget eller at
dokumentere, hvad det er brugt til, kan miste op til 75 % af børnetilskuddet, der i dag udbetales
uden betingelser.
Hvis man slet ikke har anvendt fritidstillægget mister man alligevel 75 % af børnetilskuddet.

Fradrag for lønindtægter
Hvis man får kontanthjælp med grundsats, kan man tjene et beløb, der svarer til forskellen mellem
grundsatsen og forhøjet sats, uden at der sker fradrag i hjælpen, det er 5.100 kr. om måneden for
enlige uden børn, 3.850 kr. for gifte uden børn og 3.850 kr. for enlige og gifte med børn.
Hvis man får kontanthjælp med forhøjet sats, kan man beholde 35 % af lønindtægten uden fradrag
i hjælpen, og den resterende del af indtægten fradrages fuldt ud i kontanthjælpen.
Når lønindtægten og kontanthjælpen tilsammen overstiger dagpengemaksimum, fradrages den del
af lønindtægten, der overstiger højeste dagpengesats, krone for krone i kontanthjælpen.
Kommentarer:
Disse nye fradragsregler er en positiv forbedring.

Løbende supplerende hjælp i ekstraordinære situationer
I særlige situationer skal kommunerne kunne give en løbende supplerende hjælp på højst 2.000 kr.
om måneden og i højst 1 år. Det kan f.eks. være
-

manglende optjening af børne- og ungeydelse og evt. børnetilskud,
manglende adgang til boligstøtte,
vanskelige overgangsperioder for udsatte borgere med fx psykiske lidelser eller stofmisbrug,
overgang til lavere sats i det nye kontanthjælpssystem.
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Kommentarer:
Denne løbende supplerende hjælp, kan vi kun betragte som et lillebitte plaster på såret som
kompensation for de store nedskæringer. Og da det er en skønsmæssig ydelse, er det usikkert
hvor mange, der vil få gavn af denne hjælp.

Hjælp til enkeltudgifter
Hjælp til enkeltudgifter skal gives efter en konkret trangsvurdering og efter en positivliste. Som
eksempler på udgifter på positivlisten anføres udgifter til hårde hvidevarer, tøj, børneudstyr,
møbler, nødvendigt teknisk udstyr, som f.eks. en computer eller mobiltelefon, udgifter forbundet
med studiestart eller transportudgifter.
Kommentarer: Der er ikke noget nyt i, at der kan gives skønsmæssig hjælp til enkeltudgifter; der
kan være en begrænsning i, at hjælpen nu skal gives efter en positivliste.

Genvurdering for alle aktivitetsparate borgere over 30 år efter 2 år på grundsats
Ydelseskommissionen forudser en risiko for, at der i det nye kontanthjælpssystem vil være
borgere, der ikke kan opfylde kravene til forhøjet sats, eller som ikke kan arbejde i selv få timer, og
som derfor vil være i systemet langvarigt. Det er borgere, som kan modtage grundsats i en
længere periode.
Derfor skal der gennemføres en tværfaglig genvurdering for alle aktivitetsparate borgere over 30 år
efter 2 år på grundsats. Efter den første genvurdering skal borgeren have sin sag genvurderet en
gang om året, hvis borgeren ikke har deltaget i virksomhedsrettet indsats eller haft lønnede timer.
Genvurderingen skal sikre, at udsatte borgere bedst muligt bliver hjulpet i job eller uddannelse ved
hjælp af en klar og koordineret plan for, hvordan de med den rette tværfaglige støtte kommer
videre. For de borgere, som ikke er i stand til at gennemføre grundskolen, må kommunen grundigt
overveje, om der er tale om mere væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, så de slet
ikke hører hjemme i kontanthjælpssystemet.
Kommentarer:
Det er slemt nok, at borgere skal udsættes for at være på den meget lave sats i 12 år, men så
burde det også være slut, således at alle borgere over 30 år automatisk modtager forhøjet sats. Da
kontanthjælpen er en midlertidig ydelse, bør der være en afklaringsgaranti senest efter 1, højst 2
år, hvor kommunen skal støtte borgeren med hjælp til 9. og 10. klasses skolegang, revalidering,
kurser eller håndholdt jobformidling, så borgeren kan komme videre i uddannelse eller arbejde. Og
hvis det ikke er muligt på grund af borgerens helbredsmæssige eller andre problemer, skal
borgeren visiteres til en anden ydelse.
I Enhedslisten vil vi bruge forslaget om genvurdering til at løfte kravet om den egentlige rettighed til
borgeren om afklaringsgaranti.

11

Forsøgspulje
Der afsættes en pulje på 20 millioner kr. om året i 3 år, der skal udvikle, afprøve og implementere
en model for at belønne mindre skridt på vej mod job og uddannelse. Forsøget skal indeholde et
pilotprojekt og et hovedforsøg. Formålet er at få viden om effekter af indsatsen, så man kan
vurdere, om forsøget bør bredes ud til resten af landet.

Vejledning til unge
Vejledningen i den kommunale ungeindsats skal udvides til at omfatte alle unge fra grundskolen og
op til 30 år. Det vil betyde, at unge over 25 år, som f.eks. er i ufaglært arbejde, får bedre mulighed
for støtte og rådgivning i forhold til at blive afklaret om mulige veje til at begynde på en uddannelse.

Øvrige anbefalinger

Forebyggelse af gæld
Der anbefales en øget brug af økonomisk rådgivning og gældsrådgivning. De gældende
fradragsregler for forskudsvis udbetalt børnebidrag bevares.

Formuegrænser
Det anbefales, at formuegrænsen hæves til 1,5 gange forhøjet sats. Det vides ikke hvilken forhøjet
sats, der skal anvendes. Hvis det er for enlige vil formuegrænsen være 19.050 kr., for gifte
15.675 kr. for hver og for forsørgere 21.000 kr.
Det anbefales, at man stadig skal hæve sin opsparede pension efter 6 måneder på kontanthjælp.
Det skal dog ikke gælde arbejdsmarkedspension, som arbejdsgiveren indbetaler til. Der skal være
en bagatelgrænse på 50.000 kr.
Kommentarer:
Det er positivt, at formuegrænsen hæves, men den nye formuegrænse burde være en del højere.
Kravet om, at man skal hæve sin opsparede pension og leve af den, bør afskaffes. Det skal også
gælde private pensionsordninger.
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Sanktioner
Det anbefales at sanktionsreglerne videreføres uændret, men at sanktionssatserne tilpasses det
nye kontanthjælpssystem. Det foreslås, at sanktionssatserne skal være 100 kr. for hjemmeboende,
300 kr. for personer på grundsats og 500 kr. for personer på forhøjet sats.

Kommentarer:
Når man modtager kontanthjælp, skal man have pligt til at tage imod anvist arbejde, hvis det er på
overenskomstmæssige vilkår, og hvis man kan klare det i forhold til helbred og evner. Herudover
bør der ikke være nogen sanktioner, da de skader mere end de gavner.

Ressourceforløbsydelse
Det anbefales at der ikke ændres på ressourceforløbsydelsen, og at de nuværende satser
beholdes.

Boligstøtte
Det anbefales, at boligstøtten forringes for husstande med børn og 2 voksne under 30 år. I disse
husstande forhøjes indtægtsgrænsen med 39.000 kr. for hvert af børnene fra 1. til og med 3. barn.
I husstande med kun én voksen forhøjes indtægtsgrænsen med 39.000 kr. for hvert barn udover 1.
barn og til og med 4. barn.
Kommissionen anbefaler at reglen for husstande med børn og 2 voksne under 30 år afskaffes.
Kommentarer:
Det er en udmærket regel, der sikrer, at unge børnefamilier får lidt lettere adgang til boligstøtte. Vi
kan ikke se nogen som helst grund til at lave om på den. Desuden må vi bemærke, at boligstøtte
intet har med kontanthjælp at gøre. Det er en universel ydelse, som alle har krav på, hvis
betingelserne er opfyldt.

Ferierettigheder
Det anbefales, at optjente feriepenge rundes op til dagssatsen for kontanthjælp, hvis de modtagne
feriepenge er mindre end kontanthjælpen.
Det anbefales at tidligere modtagere af integrationsydelse får samme ret til at holde ferie med
kontanthjælp, som alle øvrige kontanthjælpsmodtagere.
Kommentarer:
Det er en positiv anbefaling, som vi kan støtte.
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Transportudgifter
Det anbefales, at loftet over transportudgifter fjernes, og at de faktiske og almindelige udgifter til
transport i forbindelse med aktivering dækkes. Kommunerne skal have mulighed for på forhånd at
lægge ud til transportudgifter for borgere på grundsats, f.eks. med rejsekort.
Kommentarer:
Vi kan fuldt ud støtte, at der gives dækning for de fulde transportudgifter i forbindelse med
aktivering.

ATP og obligatorisk pensionsopsparing.
Det anbefales, at de nuværende regler for ATP indbetaling fastholdes.
Det anbefales, at alle skal indbetale til obligatorisk pension.
Kommentarer:
Da indbetalingerne til satspuljen blev fjernet, burde alle overførselsindkomster være hævet med de
0,3 % hvert år, der blev indbetalt til satspuljen. Det skete ikke. I stedet blev de 0,3 % anvendt til en
tvungen opsparing til pension. Vi mener, at kontanthjælpsmodtagere og andre modtagere af
overførselsindkomster selv skal have lov til at vælge, om de vil spare op til pension eller have en
højere ydelse nu og her.

Ikrafttrædelse
Det anbefales, at der bliver en tilpasningsperiode på 12 måneder efter, at et nyt
kontanthjælpssystem er vedtaget i folketinget. Derfor anbefales det, at det nye
kontanthjælpssystem træder i kraft 1. januar 2023.

Ydelseskommissionens anbefalinger vurderes samlet set til at være udgiftsneutrale.
Der skønnes at være en beskæftigelseseffekt på ca. 950 fuldtidspersoner om året på kort sigt og
ca. 750 fuldtidspersoner om året på langt sigt.
Det skønnes med betydelig usikkerhed, at der i 2025 vil være en årlig besparelse på 200 mio. kr.
Ca. 4.000 - 6.000 børn rykker over lavindkomstgrænsen. Lavindkomstgrænsen er halvdelen af den
midterste indkomst i befolkningen.
Kommissionen har selv bekræftet, at dette antal børn, der løftes ud af lavindkomstgruppen,
omtrent svarer til det samme antal børn, som i dag er dækket af det nuværende midlertidige
børnetillæg, men for 250 mio. kroner mindre, idet kommissionen i henhold til sit kommissorium ikke
kunne disponere over disse særlige midler.
Dermed har kommissionens anbefalinger alene sikret uændret status i forhold til antal børn, der er
løftet ud af lavindkomstgruppen.
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