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PÆN ØKONOMISK GEVINST FOR DEN ENKELTE VED
INDSLUSNINGSLØN
I denne analyse beregnes bl.a. gevinsten ved at tage et lavtlønsjob for personer på
integrationsydelse for flygtninge. Det fremgår, at den månedlige gevinst for enlige ved at tage
et lavtlønsjob til mindstelønnen på HK-området (ca. 110 kr. i timen) udgør 2.800-5.900
kr.(afhængig af antallet af børn). For ægtepar udgør jobgevinsten 1.300-2.700 kr. om måneden,
hvis den ene tager et job til 110 kr. i timen. Den nye integrationsydelse forventes at få en
effekt på beskæftigelsen (400 personer). Selvom flygtninge har incitament til at tage et job kan
det være meget svært for dem. Mange flygtninge kan have en produktivitet, der ligger under
mindstelønnen (f.eks. 70 kr. i timen), og så er det svært at finde en arbejdsgiver, der vil betale
110 kr. i timen. Beskæftigelsen kan imidlertid øges mærkbart, såfremt der indføres en
indslusningsløn (7.000 personer). Analysen viser, at en indslusningsløn på 70 kr. i timen
kombineret med et jobpræmie til enlige forsørgere indebærer jobgevinster på 1.200 kr.-2.300
kr. om måneden, og at denne gevinst vokser i takt med, at lønnen vokser. Det kan forventes, at
lønnen kan vokse relativ hurtigt i takt med, at flygtningen lærer dansk og får mere
erhvervserfaring. Forventningen om relativt hurtigt voksende lønninger understøttes af data fra
Rockwool-fonden, der viser, at personer der i 00’erne kom i job fra starthjælp oplevede en
stigning i lønindkomsten på 50 pct. i løbet af ca. 3 år.
Den nye integrationsydelse tager udgangspunkt i den nuværende SU-sats (5.900 kr. for
udeboende), og ligesom i SU-systemet er der et tillæg for forsørgere. Den nye integrationsydelse
indebærer, at der typisk er et mærkbart incitament til at tage et job til mindstelønnen (110,62
kr.) For enlige udgør jobgevinsten 2.800-5.900 kr.(afhængig af antallet af børn). For ægtepar
udgør jobgevinsten 1.300-2.700 kr. om måneden. Det vurderes, at der er et mærkbart
incitament til at tage et job.
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Regeringens økonomer skønner, at effekten af integrationsydelsen er en stigning i beskæftigelsen
på 400 personer. Det er en begrænset effekt, men det kan hænge sammen med, at mange
flygtninge kan have meget svært ved at få og klare et job til 110 kr. i timen, da deres
produktivitet i mange tilfælde må forventes at være lavere end 110 kr. i timen som følge af
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manglende danskkundskaber og manglende erhvervserfaring. Hvis en flygtnings produktivitet
ligger på 70 kr. pr. time, vil det være svært for vedkommende at finde en arbejdsgiver, der vil
betale 110 kr. i timen. CEPOS har derfor anbefalet, at arbejdsmarkedets parter frivilligt aftaler
en indslusningsløn startende på 70 kr. i timen. Ifølge CEPOS' beregninger vil det
øge beskæftigelsen med ca. 7.000 personer på lang sigt1.

Incitamentsmæssigt er det en
fordel, at indslusningslønnen
efter skat og offentlige ydelser
er
højere
end
integrationsydelsen, så det kan
betale sig for flygtninge at tage
et job til indslusningsløn.
Hvis man skal være sikker på, at
der for alle familietyper er en
gevinst ved at tage job til
indslusningsløn,
er
det
umiddelbart ikke tilstrækkeligt,
at lønnen udgør 70 kr. i timen.
For ægtepar vil der være en
pæn gevinst, hvis den ene tager
et job til 70 kr. i timen. Men for
enlige forsørgere (under 5 pct.
af indvandrerne), vil der være
et mindre tab ved at tage et job
til 70 kr. i timen, fordi
integrationsydelsen er relativ
høj for enlige forsørgere jf.
tabel 3 på næste side.
Det kan håndteres ved f.eks. at indføre en skattefri jobpræmie på 2.500 kr. om måneden til
enlig forsørgere, der er berettiget til integrationsydelse. I nedenstående tabel fremgår det, at
med en indslusningsløn på 70 kr. i timen og jobpræmie til enlige forsørgere (der kan modtage
integrationsydelse) er den månedlige jobgevinst på 1.200-2.300 kr. om måneden. I takt med at
flygtninges produktivitet vokser (som følge af bedre danskkundskaber og joberfaring mv.),
forventes lønnen også at vokse. Det fremgår af tabellen, at når lønnen udgør 80 kr. i timen, så er
jobgevinsten på 2300 kr. for en enlig forsørger (vokset med ca. 1000 kr. i forhold til en løn på 70
kr. i timen).
Forventningen om relativt hurtigt voksende lønninger understøttes af data fra Rockwool-fonden,
der viser, at personer der i 00’erne kom i job fra starthjælp oplevede en stigning i
lønindkomsten på 50 pct. i løbet af ca. 3 år. 2
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