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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 4. januar 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

185 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Samira 

Nawa (RV).  

 
Spørgsmål nr. 185 
”I Aftale om ny ret til tidlig pension” indgår finansiering på 1,1 mia. kr. fra ændringer 

af den kommunale beskæftigelsesindsats. Vil ministeren redegøre for, om og hvor-

dan regeringen (og aftalepartierne) mener, at kommunerne kan spare 1,1 mia. kr. på 

beskæftigelsesindsatsen? Kan ministeren uddybe, hvordan besparelsen vil blive for-

delt mellem de 98 kommuner (f.eks. efter antal borgere, antal ledige eller udgifter 

pr. ledig)? Kan ministeren bekræfte, at besparelsen på 1,1 mia. kr. skal ske alene på 

udgifter til beskæftigelsesindsatsen, som ifølge ”Aftale om ny ret til tidlig pension” 
udgjorde 13 mia. kr. i 2019, eller kan der indgå besparelser på ydelser (f.eks. dag-

penge, kontanthjælp og sygedagpenge), når finansieringen skal udmøntes? Der øn-

skes desuden svar på, om der ligger konkrete analyser eller forslag til grund for be-

sparelsen på 1,1 mia. kr. og i givet fald hvilke.” 

 

Svar: 

Med Aftale om ny ret til tidlig pension af oktober 2020 er aftalepartierne (regeringen, 

DF, SF og EL) enige om, at der er et potentiale for at nytænke den kommunale be-

skæftigelsesindsats, så de årlige udgifter til beskæftigelsesindsatsen reduceres med 

op til 1,1 mia. kr.  

 

Regeringen er i gang med at forberede arbejdet om nytænkning af beskæftigelses-

indsatsen, som skal udmønte sig i et oplæg. Regeringen vil præsentere oplæg for 

aftalepartierne, som har aftalt at mødes i 2021 og drøfte den konkrete udmøntning. 

Det er på nuværende tidspunkt derfor for tidligt at svare på, hvordan regeringen me-

ner, at besparelsen skal udmøntes.  

 

 

Venlig hilsen 

Ane Halsboe-Jørgensen  

Fungerende beskæftigelsesminister 
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