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Alle arbejdsløse i arbejde 

Alle virksomheder med et CVR nr. med 1 til 10 ansatte får ret til 

at ansætte en arbejdsløs i et ½ år uden vederlag, men den 

arbejdsløse får fortsat sine offentlige ydelser. Ordningen gælder 

alle virksomheder, men med højest 10% af virksomedens ansatte 

må ansættes efter ordningen eller højest 200 arbejdsløse pr. 

virksomhed (koncern).  

Næste halvår får den ansatte ikke tilskud, men en løn, der mindst 

svarer til arbejdsløshedsunderstøttelsen (kontanthjælp) betalt af 

arbejdsgiveren.  

Hvis medarbejderen fortsat er i arbejde hele næste år, giver Staten 

arbejdsgiveren en bonus på 50% af den nye medarbejders gage til 

arbejdsgiveren. Denne bonus er skattefri for arbejdsgiveren. Jo 

højere gage den nye medarbejder kan tjene, jo hørere tilskud får 

arbejdsgiveren.  

Normalt skal Staten ikke opføre sig som en virksomhed, men 

Staten må godt give incitamenter til både arbejdsgivere og 

arbejdsløse. Om forslaget kan medføre ulovlig støtte og 

konkurrenceforvridning har jeg ikke forstand på, men da 

ordningen gælder for alle private virksomheder og alle 

arbejdsløse, altså såvel indvandere, asylansøgere, nydanskere som 

gammeldanskere.  

Kvalifikationen for at komme på ordningen, er at man er 

arbejdsløs. 

Som arbejdsgiver ville jeg selv tage imod tilbuddet straks. 

Samtidig ville jeg anstrenge mig for, at min nye medarbejder ville 

blive fast ansat hos mig eller hos en anden i hele år 2 for at få 50% 
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af medarbejderens årsløn i år 2 som skattefri bonus. Beløbet 

udbetales først i starten af år 3, hvor årsgagen i år 2 er kendt og 

korrekt indberettet til Skat.  

Staten gør også en god forretning for hvert vellykket forløb, men 

Staten hyrer i princippet alle private arbejdsgivere til at løse et 

omfattende samfundsproblem, nemlig arbejdsløsheden. Hvis 

forslaget gennemføres må der ske voldsomme reduktioner i den 

offentlige administration af de arbejdsløse for at effekten ikke skal 

sættes over styr. Jeg tror, at forslaget også vil gøre sig i 

Sydeuropa. 

 Såfremt du/I ønsker, jeg skal forelægge forslaget for dig/Jer, hører 

jeg gerne herom. 

 

Kan denne ordning blive selvbærende? 

Uden understøttelsen i første halvår, kan jeg ikke se, hvordan 

ordningen skal kunne realiseres. Det første ½ år, skulle Staten 

alligevel have betalt understøttelse.  

Arbejdsgiveren betaler lønnen fremover, men Staten skal i år 3 

betale arbejdsgiveren en bonus på 50% den optjente og beskattede 

løn, hvilket formentligt giver et beskedent underskud for Staten, 

såfremt den arbejdsløse/flygtningen fortsat er i arbejde. Dette 

underskud kommer, da man ikke kan forvente, at den 

arbejdsløse/flygtningen tjener så meget at tilskuddet på 50% 

dækker de betalte skatter.    

Allerede i år 3 er det kun gevinst for Staten, idet den arbejdsløse 

/flygtningen nu har en løn, som andre på det danske 
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arbejdsmarked. Modellen vil formentlig kunne være spiselig for 

arbejdsmarkedets parter, men det vil være alvorligt for det 

eksisterende behandlersystem, som bør afvikles og fremover 

eventuelt selv bruge modellen. JobCentrene kunne privatiseres og 

sælges til de ansatte eller private investorer. 

Svaret på overskriften: ”Alle arbejdsløse i arbejde” er således et 

ja, modellen vil give Staten overskud allerede i år 3 og fremefter. 

Den Danske Model er bevaret, men revitaliseret ved 

implementering af ”Alle arbejdsløse i arbejde”. 
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