
 
 

 
 

 Notat 
 

3. juni 2013 
 

”Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse”, maj 2013 og 
udgiftslofter 

Finansministeriet sendte den 15. maj 2013 forslag til Lov om fastsættelse af ud-
giftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 i høring. I 
notatet ”Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17”, 17. maj 2013 på Finansministeriets 
hjemmeside dokumenteres beregningen af udgiftslofterne.  
 
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse blev indgået 20. maj 2013. I det fremsatte 
lovforslag d. 29. maj 2013 er konsekvenserne af aftalen indarbejdet i de statslige 
udgiftslofter. Aftalen har ingen direkte betydning for de kommunale og regionale 
udgiftslofter.  
 
 

Tabel 1 
Udgiftslofter for stat  

mia. kr. (2013-pl) 2014 2015 2016 2017 

  

Høringsversion 15. maj  

Statsligt loft for driftsudgifter 185,8 187,7 191,2 194,2 

Statsligt loft for indkomstoverførsler 249,1 250,8 251,6 252,1 

  

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse 20. maj  

Statsligt loft for driftsudgifter -0,8 0,1 0,3 0,3 

Statsligt loft for indkomstoverførsler -0,0 -0,2 -0,0 0,0 

  

Nedrivningspulje – loft for driftsudgifter 0,2 0,2  

  

Lov om fastsættelse af udgiftslofter d. 29. maj  

Statsligt loft for driftsudgifter 185,2 188,0 191,5 194,5 

Statsligt loft for indkomstoverførsler 249,0 250,6 251,6 252,1 
 

Kilde: ”Fastsættelse af udgiftslofter fro 2014-17”, 17. maj 2013 på Finansministeriets hjemmeside, Aftale om midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, 20. maj 2013 og egne beregninger.  

 
Indarbejdelsen af aftalen indebærer således en teknisk reduktion af det statslige 
delloft for driftsudgifter i 2014 og en forøgelse af loftet i 2015 og frem, jf. tabel 2. 
Aftalen er fuldt finansieret.  
 



  Side 2 af 2 

Tabel 2 
Konsekvenser af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse for udgiftslofterne 

mio. kr., 2013-pl 2014 2015 2016 2017 

Delloftet for driftsudgifter (i alt) -756 107 313 312 

Danskuddannelse udlændinge -93 -112 -128 -128 

Uddannelsespulje -125 -86 - - 

Beskæftigelsesrettede puljer og reserver -131 -18 - - 

Forebyggelsesfond -51 51 51 - 

Grøn omstilling -150 100 100 - 

Pulje til nye initiativer -30 15 15 - 

Indkøbsbesparelser i 2014 -35 - -  

Fonden for velfærdsteknologi -85 85 - - 

TB-reserve -56 - - - 

Udisponeret finansiering i aftale - 72 275 440 

Delloft for indkomstoverførsler (i alt)  -48 -215 -43 14 

Seniorjob -93 -264 -66 0 

Jobrotation 28 32 6 0 

Befordringsgodtgørelse og §34 ydelser 3 3 3 0 

Danskuddannelse for udlændinge (delloft indkomstoverførsler) 14 14 14 14 

Uden for loft   804 108 -270 -326 

   

 
I Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og be-
skæftigelse er der afsat en nedrivningspulje på 200 mio. kr. årligt i 2014 og 2015, 
som ikke indgik i fastsættelsen af udgiftslofterne i høringsversionen af lovforsla-
get. Indarbejdelsen af nedrivningspuljen indebærer isoleret set en forøgelse af del-
loftet for driftsudgifter på 200 mio. kr. i 2014 og 2015. 
 


