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Færre på offentlig forsørgelse – flere i arbejde 

 

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Det klare mål gik Venstre til valg på i juni 2015. For vi 

mener, at der skal være en mærkbar gevinst i kroner og øre ved at gå på arbejde hver dag frem for 

at være på offentlig forsørgelse.  

 

Det var derfor, at vi gennemførte ”JobReform 1” ud fra ønsket om, at gøre det mere attraktivt at 

skifte kontanthjælpen ud med et arbejde. Kontanthjælpsloftet, 225-timers-reglen og 

integrationsydelsen er med til at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde. Uden 

kontanthjælpsloftet ville gevinsten ved at tage et arbejde for en enlig kontanthjælpsmodtager 

med tre børn fx være 800 kr. om måneden. Den gevinst har vi med kontanthjælpsloftet øget til 

4.600 kr. Det er en mærkbar forskel, der virker i praksis.  

 

Antallet af personer i kontanthjælpssystemet er faldet med 10.800 på blot ét år. Og jeg glæder mig 

også over, at flere kontanthjælpsmodtagere nu arbejder ved siden af ydelsen – og at flere 

kontanthjælpsmodtagere derved får god tilknytning til arbejdsmarkedet. Få timers arbejde kan 

sagtens blive til flere timer med tiden, når man først har fået foden indenfor. Og det er netop 

hensigten med 225-timers-reglen. Vores politik virker.  

 

Men vi er ikke i mål. Det er fortsat et problem, at over 80.000 personer får mindre end 2.000 kr. 

om måneden ud af at være i arbejde. Det skal vi gøre noget ved, så flere kommer kan blive en del 

af det arbejdende fællesskab. Til gavn for samfundet, sammenhængskraften og økonomien. Men i 

høj grad også til gavn for den enkelte, der bliver del af et fællesskab og kan opleve lykken ved at 

være i arbejde.  

 



Venstre arbejder derfor for, at det endnu bedre skal kunne betale sig at arbejde. Vi vil inden længe 

fremlægge et bud på en skattereform, hvor vi vil sænke skatten på almindelige arbejdsindkomster 

– og derigennem gøre det endnu mere attraktivt at arbejde.   

 


