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Kontanthjælpsloft tvinger ledige væk fra 

jobs 
Jobmulighederne er størst i de kommuner hvor det er dyrest at bo. Ledige der ikke har råd til 

fortsat at betale deres husleje - typisk i hovedstadsområdet - henvises til at flytte til dele af 

landet, hvor huslejen er billigere, men hvor det samtidigt er sværere at finde et ledigt job. 

Notatet analyserer sandsynlige effekt på bosætningsmønsteret. Konklusionerne er: 

 

 Arbejdsløse bliver tilskyndet til at flytte derhen hvor der er færrest jobs. 

 Sandsynligvis vil Nord, Vest- og Sønderjylland være de største modtagere af 

kontanthjælpsmodtagere der må fraflytte hovedstaden og Aarhus. 

 Regeringen indregner ikke de negative konsekvenser af et mere uhensigtsmæssigt 

bosættelses-mønster der fastholder ledige i ledighed. Vi ved ikke hvor meget det vil 

skade dansk økonomi hverken på kort eller lang sigt, men det er overvejende 

sandsynligt der vil være en negativ effekt. 

 Den økonomiske skævvridning af Danmark vil blive forstærket, med øget 

koncentration af kontanthjælpsmodtagere i de fattigste dele af Danmark og dermed 

en forstærket koncentration af bedre stillide i København og Aarhus.  
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KORT 1: ANTAL OPSLÅEDE STILLINGER I JOBNET PER FULDTIDSLEDIG 

 

 
Kilde: Jobindsats  

Anm.: Det samlede antal fuldtidsledige (se definition i metodeboks) er fra 3. kvartal 2015 til 2. kvar-tal 2016. Ligeledes er antallet af 

opslåede stillinger, det samlede antal i denne tidsperiode. Intervalinddelingen af kommuner er foretaget dels ud fra hensynet til så vidt 

muligt at have samme intervalstørrelse og antal kommuner i hvert af de 6 intervaller. Se yderligere forklaring i metodeboksen. 

Som ses af kort 1, er der er relativt få kommuner i Danmark, hvor der er mere end 6 opslåede 

stillinger pr ledig på Jobnet fra og med 3. kvartal 2015 til og med 2. kvartal 2016 – et helt år. Der er 

flest opslåede stillinger i kommunerne omkring København, samt i landets to største byer 

København og Århus. Også i Odense, Kolding og Vejle kommune er der mere end 6 opslåede 

stillinger per ledig. Der er mest rift om de opslåede stillinger på Langeland, hvor der ikke engang er 

én opslået stilling per ledig på Jobnet.  

I alle kortets røde områder er der færre end 4 opslåede stilling per ledig over en periode på et år. Der 

er naturligvis krav og forudsætninger fra arbejdsgiverens side til eksempelvis kompetencer eller 

uddannelse, som mange ledige ikke kan møde. Sandsynligheden for at de rigtige kompetencer 

finder de rigtige arbejdsgivere øges naturligvis med antallet af opslåede stillinger. Derudover er 

antallet af ledige stillinger den bedste indikator på hvor der skabe nye job i den danske økonomi, og 

dermed hvor ledige har de største muligheder for at slippe ud af ledighed.  

I parentes skal det lige bemærkes, at selvom det kan lyde som en positiv situation, at der flere ledige 

job end der er ledige, skal det huskes, at de fleste ledige job besættes af folk, der allerede er i 

arbejde, og som skifter fra et andet job. Derudover dækker det samlede antal af fuldtidsledige over, 

at der er flere personer, der er ledige i løbet af perioden, men ikke er det i hele perioden. Derfor er 

det samlede antal af folk, der er "ledige i perioden" højere end "antallet af fuldtidsledige". 
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Hvad hvis man ikke kan betale sin husleje? 

Lørdag d. 1. oktober 2016 trådte en ny række fattigdomsydelser i kraft, herunder kontant-

hjælpsloftet. Dette har blandt andre fået Danmarks Almene Boliger (BL) og Socialforvaltningen i 

Københavns kommune til at udtrykke bekymring for, om de borgere, der omfattes af disse ydelser, 

risikerer at blive sat ud af deres bolig
1
. I følge BLs beregninger, kan enlige forsørgere miste helt op til 

2.900 kroner om måneden, hvilket vil være en afgørende andel af budgettet for de fleste 

kontanthjælpsmodtagere. Socialforvaltningen i København skønner, at 3.500 borgere vil få 

reduceret deres boligstøtte og/eller særlig støtte på årsbasis. Dertil forventes det, at 1.150 ugifte og 

100 ægtepar får reduceret eller stoppet deres ydelse på baggrund af 225-timers reglen. Desuden 

skønnes det, at 1.200 borgere overgår fra kontant- og uddannelseshjælp til den lavere 

integrationsydelse. Der kan være overlap imellem disse.
2
 

Hvis man med de nedsatte ydelser ikke har råd til at blive boende i sin bolig, er den løsning 

kommunen anviser at finde en bolig til en billigere husleje på boligportaler der formidler boliger fra 

den almennyttige sektor som fx www.boligdanmark.dk. På kort 2 (næste side) fremgår det, hvor i 

landet huslejen i almene boliger er relativ lav og høj. Generelt er huslejen lavere i almene boliger, 

hvilket fremgår af figur 2 (side 6), der viser at huslejen per kvadratmeter på landsplan er cirka er 10 

pct. højere i private lejeboliger, end i almene boliger. I nogle kommuner er de private lejeboliger dog 

ikke blot 10 pct. men betydeligt dyrere end de almene boliger. Særligt i Århus og Odense, hvor 

prisen per kvadratmeter i private lejeboliger overstiger prisen i almene boliger med hhv. 40 og 30 

pct. (se figur 2). Der præsenteres altså en særligt billig boligtype i kort 2 på næste side.  

Man kan kun få en husleje på mindre end 660 kr./m
2 

om året, hvis man flytter til Jylland eller til 

Odense. Vel at mærke i behørig afstand af Aarhus, Aalborg og Vejle. Særligt de 

kontanthjælpsmodtagere, der ellers bor billigt i almene boliger i eller omkring Region Hovedstaden, 

kan risikere at få problemer med at betale husleje efter d. 1. oktober, hvis de er blandt de 33.000 der 

rammes af regeringens nedskæringer. I alle disse kommuner, på nær Tårnby, er den årlige husleje 

gennemsnitligt på over 770 kr. pr. kvadratmeter.  

                                                           

1
 BL 14. december 2015: ”Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte” 

Socialforvaltningen 8. juni 2016: Notat til Socialudvalget ”Orientering om Jobreform fase I mv.” 

2
 https://www.information.dk/indland/2016/08/tusindvis-fattige-koebenhavnere-risikerer-sat-paa-gaden 
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KORT 2: ÅRLIG HUSLEJE PER M
2
 FOR ALMENE BOLIGER 2016 

 

 
Kilde: Huslejestatistik fra Landsbyggefonden 

Anm: Intervalinddelingen af kommuner er foretaget dels ud fra hensynet til så vidt muligt at have samme intervalstørrelse og 

antal kommuner i hvert af de 6 intervaller. Se yderligere forklaring i metodeboksen. 

 

Kigger man nærmere på kort 1 og 2 ser det dog ud til, at Odense er den perfekte by at flytte til for 

kontanthjælpsmodtagere, der rammes af kontanthjælpsloftet: Her er huslejen lav, 657 kroner per 

kvadratmeter årligt, og der er 6,7 opslåede stillinger per ledig. Det er selvfølgeligt markant færre 

opslåede stillinger, end i København, hvor der er 39,3 opslåede stillinger pr. Fuldtidsledig. Men trods 

alt er der ikke ligeså langt mellem de opslåede stillinger som på resten af Fyn, i store dele af Jylland 

og dele af Sjælland uden for hovedstadsområdet, hvor der er under 2 opslåede stillinger per ledig.  
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Få ledige almene boliger og et dyrt privat lejemarked 

Der mindst to realiteter, der står i vejen for, at de der rammes af kontanthjælpsloftet bare kan flytte 

til Odense, Aarhus, Kolding eller Vejle, hvor der er et mere end 6 opslåede stillinger per fuldtidsledig, 

uden at huslejen er alt for høj. 

På landsplan findes der cirka 570.000 almene lejeboliger, hvoraf kun 1109 boliger er ledige.  

KORT 3: ANTAL LEDIGE ALMENE BOLIGER  

FIGUR 1: ANDEL AF LEDIGE BOLIGER FORDELT PÅ KOMMUNER 

 

Kilde: danmarkbolig.dk, besøgt d. 30. september 2016 

 

Over 99,8 pct. af boligerne er allerede udlejet. Særligt i de store byer kan det tage op til flere år på en 

venteliste, før man kan få en almen bolig tilbudt. Fordelingen af de ledige boliger er på ingen måde 

jævn over hele landet. Kortet nedenfor viser hvor mange ledige almene boliger der er i de 14 

landsområder, der fremgår på danmarkbolig.dk, der er en database for almene boliger i Danmark. I 

figuren til højre for kortet, fremgår det at over 70 pct. af de ledige boliger findes i Sønder-, Nord-, 

Vest- og Nordvest Jylland, der alle er områder, hvor der er få opslåede stillinger per ledig. Samtidigt 
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udgør de ledige boliger i områderne Hovedstaden, Roskilde og Nordsjælland til sammen under en 

promille af de ledige boliger. 

Hvis man ønsker at flytte fra Hovedstadsområdet til Odense, Aarhus eller Trekantsområdet, for at få 

en billigere husleje, må man indstille sig på, at man ikke får en almen bolig med det samme, og 

dermed heller ikke nødvendigvis en meget billigere husleje. Dette fremgår af figur 2, hvor den årlige 

husleje i hhv. en almen bolig og en privat lejebolig i udvalgte kommuner vises. Det er altså ikke 

sådan at det vil være muligt for ledige der mister deres bolig at finde bosættelse i andre områder 

med stort udbud af nye jobs. Huslejen for de private lejeboliger inkluderer dog kun private 

lejeboliger, der er boligstøttehusstande, så den årlige husleje for private lejeboliger er ikke de 

eksakte gennemsnit, men den tilgængelige huslejestatistik for private lejeboliger fra Bygnings og 

Boligregisteret. 

FIGUR 2: ÅRLIG HUSLEJE, KR./M
2
 I HENHOLDSVIS PRIVAT LEJEBOLIG SOM 

ER STØTTEBERETTIGET OG ALMEN BOLIG 

 
Kilde: Huslejestatistik fra Landsbyggefonden (Almen bolig) og boligstat.dk (Privat lejebolig) 

Anm.: Den årlige husleje for private lejeboliger er opregnet på baggrund af huslejeoplysninger fra 134.700 

boligstøttehusstande, hvilket svarer til en dækningsgrad på 86,7 pct. af de private udlejningsboliger der opfylder kriterier 

opgjort af Bygnings og Boligregisteret. 
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Det er dyrt at bo, hvor der er arbejde og uddannelse 

Der findes ikke huslejestatistik for alle private lejeboliger, men vi forsøger at kvalificere figur 2, med 

nedenstående kort fra boligportalen, der viser hvad den månedlige husleje per kvadratmeter for 

boliger på boligportalen, hvor de blå nuancer repræsentere de billigste huslejepriser og de røde de 

allerdyreste huslejer. 

KORT 4: MÅNEDLIG HUSLEJE, KR./M
2
 FOR LEJEBOLIGER PÅ 

BOLIGPORTALEN 2015 

 

 
Kilde: Boligportalen (http://www.openheatmap.com/view.html?map=PretreatingLazylegsExcavational)  

Anm.: En klar blå farve viser en månedlig husleje på 20 kr./m
2
, den gule en husleje på 85 kr./m

2
, og den røde 

en husleje på 150 kr./m
2
. Det svarer til en årlig husleje på hhv. 240 kr./m

2
, 1020 kr./m

2
 og 1800 kr./m

2
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Kortet for månedlige huslejepriser per kvadratmeter fra boligportalen viser både at privatudlejning, 

kan være væsentligt dyrere, end hvad tallene fra boligstat.dk peger på, og det viser (tildels ligesom 

kort 2) at det særligt er i København og Aarhus, men også i Odense, Aalborg, Trekantsområdet og 

Esbjerg at huslejen er høj. I følge Boligportalen er muligheden for uddannelse i en by afgørende for 

at huslejepriserne ryger i vejret. Tager man kort 1 på side 2 i betragtning, indikerer det også til at 

jobmulighederne også har betydning for huslejepriserne. Ser man på muligheden for at finde bolig 

der prismæssigt er indenfor rækkevidde for en kontanthjælpsmodtager, så understøtter 

prisstatistikken at det vil være Nord, Vest- og Sydjylland samt Lolland, Falster og Møn som vil 

tiltrække kontanthjælpsmodtagere fra byerne.  

Lejebolig på det private marked 

For at undersøge om det er muligt at finde billige boliger i de områder, hvor der er flest opslåede 

stillinger per ledig, har vi lavet en søgning på to andre boligsider: lejebolig.dk og lejnu.dk (en del af 

boliga.dk). Vores søgekriterier er en bolig på mindst 30 kvm., med mindst 2 værelser og en husleje 

på max 6000 kr,/md. Endvidere vælger vi at lejligheden skal være tilgængelig i mindst to år, da det er 

forbundet med store udgifter at flytte. Ungdomsboliger og ældre boliger er fravalgt på lejebolig.dk, 

mens dette ikke er muligt på lejnu.dk.  

KORT 5: BOLIG EFTER SØGEKRITERIER PÅ LEJNU.DK 

 
Kilde: lejnu.dk 

Anm.: Besøgt d. 17. oktober 2016  
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På kort 5 ovenfor fremgår de 670 boliger der lever op til disse søgekriterier på lejnu.dk. Der er én 

bolig i København, Ingen i Odense og Århus, og blot henholdsvis 6 og 9 boliger af denne type i 

Kolding og vejle. I Nord- og Nordvestjylland er der til gengæld en del ledige boliger af denne type. 

Særligt i Vesthimmerland, hvor 50 boliger af denne type er opslået. Men også i Sønderjylland og på 

Lolland er det til at finde en bolig af denne type. 

På boligsiden lejebolig, er der opslået en del flere, nemlig 1281 boliger af denne type på landsplan. 

På kort 6 nedenfor ses fordelingen af disse boliger på landsplan.  

KORT 6: BOLIG EFTER SØGEKRITERIER PÅ LEJEBOLIG.DK  

 
Kilde: lejebolig.dk 

Anm.: Besøgt d. 14. oktober 2016, tal på kortet indsat pba. af resultater for søgekriterierne. 

Som det fremgår af kortet, er der meget få boliger i København og omegn. Dog ser det umiddelbart 

ud til at der er god mulighed for at flytte til Odense, Kolding, Vejle og Århus, hvor der også er relativt 

mange opslåede stillinger per ledig. Men ser man nærmere på hvor boligerne i disse områder ligger, 

viser det sig at kun 17 boliger ligger i eller i nærheden af Odense, 16 ligger i eller i nærheden af 

Kolding og kun 5 boliger ligger i eller i nærheden af Århus, hvilket også gælder Vejle. Ligesom de 

øvrige kort har vist, er det de bedste muligheder for at finde en billig bolig i det nord-, vestlige- og 

sydlige Jylland. 
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Kun 2 pct. af de berørte skønnes at komme i job 

Beskæftigelsesministeriet skønner at kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og reduktion i retten til 

ferie fra 5 til 4 uger i samspil med integrationsydelsen fra 2015 vil styrke den strukturelle 

beskæftigelse med cirka 700 fuldtidspersoner
3
. Det svarer til cirka 2 pct. af de 33.000 berørte. Det 

fremgår dog ikke af beskæftigelsesministeriets faktaark for kontanthjælpsloftet, hvorvidt det 

forhindre ledige kontanthjælpsmodtagere i at komme i arbejde, hvis de må flytte til et område i 

landet, hvor der ikke er ledige jobs. Konsekvenserne af et mindre hensigtsmæssigt 

bosættelsesmønster er udeladt. Det er sandsynligt at det vil have en negativ effekt økonomisk at en 

øget bosættelse af arbejdsløse langt fra jobmulighder, at det vil fastholde ledige i et 

ledighedsmønster der påvisligt gør deres genindtrædelse på arbejdsmarkedet mindre sandsylingt, 

og derved skaber dyrere, mere udstødte klienter. Men den effekt er ikke inkluderet i antagelsen om 

effekterne af kontanthjælp, 225-timers-reglen, feriereguleringen og integrationsydelsen.  

Kontanthjælpsloftet skaber både usikkerhed for den enkelte nedskæringsramte, der risikerer at gå 

fra hus og hjem. Men også både Københavns kommune og BL udtrykker bekymring for de 

økonomiske konsekvenser, hvis de ledige ikke kan betale deres husleje, da en udsættelse kan være 

omkostningsfuld for både kommunen, der skal finde en genhusningsløsning, og boligselskaberne, 

der ikke får dækket de forsømte huslejeforpligtelser.  

 

  

                                                           

3
Beskæftigelsesministeriet: ”Faktaark – økonomi” fra november 2015: 

file:///C:/Users/Cevea%20T410si%204/Downloads/Fakta%20%C3%98konomi%20pdf%20(2).pdf   
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METODE 

 Notatet bygger på huslejestatistik fra Landsbyggefonden, bolistat.dk og et kort fra 

boligportalen. Endvidere kort 5 og 6 en visning af søgninger på hhv. lejnu.dk og 

lejebolig.dk 
 

Søgekriterier lejnu.dk 
 Type: Lejlighed, Villa eller 

rækkehus 

 Lejeperiode 2+ år eller 

ubegrænset 

 Husleje: Max. 6000 

 Boligareal: Min. 30 km2 

 Værelser: Min. 2 

 

Søgekriterier lejebolig.dk 
 Type: Lejlighed eller 

hus/villa 

 Lejeperiode over 1 år eller 

ubegrænset 

 Husleje: Max. 6000 

 Boligareal: Min. 30 km2 

 Værelser: Min. 2 

 Ikke ældrebolig,  

 Ikke ungdomsbolig 

 Fuldtidsledige, er defineret som fuldtidspersoner der modtager kontanthjælp, 

dagpenge, integrationsydelse, arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. Der er altså 

tale om personer på offentlig forsørgelse, der i princippet kunne være i køen til et 

ordinært job, mens personer i fleksjob, i kø til fleksjob, eller på studiehjælp ikke regnes 

med. 

 

 Det samlede antal af fuldtidsledige dækker over, at der er flere personer, der er ledige i 

løbet af perioden, men ikke er det i hele perioden. Derfor er det samlede antal af folk, 

der er "ledige i perioden" højere end "antallet af fuldtidsledige". 

 

 Intervaller i kort 1: 

Der er ikke en metode til inddeling i intervaller som kan siges at være den rigtige. I kort 

1, er hensynet til at få cirka lige mange kommuner i hvert interval blevet nedprioriteret 

i forhold til hensynet til at intervallerne dækker over samme interval i forhold til 

antallet af opslåede stillinger per ledig i kommunen. I 4 ud af 5 af landets kommuner er 

der under 6 opslåede  stillinger per ledig, men samtidigt spreder antallet af opslåede 

stillinger per ledig i de resterende kommuner sig fra 6,4 stillinger på Frederiksberg til 

95 stillinger i Høje Taastrup. For at illustrere dette store spænd i antallet af opslåede 

stillinger i, de kommuner hvor der er flest per ledig, er denne femtedel af kommunerne 

opdelt i 3 grønne intervaller. 

 

 Intervaller i kort 2: 

I kort 2 er varierer antallet af kommuner i intervallerne mindre end i kort 1. I første 2 

intervaller, 590-660 kr./m
2
 og 660-720 de kr./m

2
 (grønne kommuner), er der 29 

kommuner, og de årlige huslejepriser varierer inden for disse intervaller med 180  

kr./m
2.

. I  det 3. interval, 720-770  kr./m
2
 (de orange kommuner), indgår 25 

kommuner, mens huslejen inden for dette interval kun varierer med 50  kr./m
2
. I de 

sidste 3 intervaller, 770-820  kr./m
2 

og 820-900  kr./m
2
 og 900.1009  kr./m

2
 (de røde 

kommuner), indgår 34 kommuner og huslejepriserne varierer med 189  kr./m
2
. 
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