Estimeret samfundsmæssig gevinst ved socialt ansvar
SAMFUNDSMÆSSIG GEVINST

Som samfundsansvarlig virksomhed
kan du her udregne en estimering
af den gevinst, virksomheden
bidrager til samfundet med grundet
indslusningen af folk på kanten af
arbejdsmarkedet.
Den samfundsmæssige gevinst er
udelukkende baseret på det direkte
bidrag, der kommer igennem besparede
offentlige ydelses- og aktiveringsudgifter
samt de skatteindtægter, medarbejderne
bidrager med.

ØGET SAMFUNDSBIDRAG

OFFENTLIGE UDGIFTER

Der tages ikke stilling til afledte effekter
såsom besparede sundhedsudgifter og
effekten af lavere kriminalitet mv.

ANSAT

LEDIG

Den sociale beregner er et nyt værktøj,
som VFSA præsenterer i forbindelse med
eftermiddagens debat.
– her med taleksempel fra Arriva

Den sociale beregner – sæt tal på dit samfundsansvar (Arriva)
SAMFUNDSMÆSSIG GEVINST i alt pr. år

kr.

10.466.000

Besparede offentlige udgifter i alt pr. år

kr.

5.476.000

Skatteindtægt i alt pr. år

kr.

4.990.000

Besparede offentlige
udgifter pr. tidl.
ydelsesmodtager
111.748
-

Ansat fra ydelse (vælg fra liste)

Antal personer

Vægtet gns. på tværs af ydelser

49

Note: De besparede offentlige udgifter er beregnet som de gennemsnitlige ydelsesudgifter pr.
fuldtidsperson i den pågældende sociale ydelse (anno 2016) med data trukket fra jobindsats. De
besparede udgifter er fratrukket ydelsesmodtagernes skattebidrag. Gennemsnitsværdierne tager
ikke stilling til individuelle forhold som familieforhold (eks. enlig forsørger), 225 timers regel,
kontanthjælpsloft mv. Der regnes ikke med supplerende ydelser såsom boligstøtte, hvorfor de reelle
ydelser oftest vil være højere.
Ved kategorien "Vægtet gns. på tværs af ydelser" er der beregnet et gennemsnit på baggrund af
fordelingen af aktiverede på landsplan. Kategorien bør kun anvendes, hvis man ikke har kendskab til,
hvilke konkrete ydelser personerne er ansat fra.
Modellen beregner den samfundsmæssige gevinst ved inklusion af personer på kanten af
arbejdsmarkedet. Derfor bør der kun inkluderes folk fra A-dagpenge , hvis de er ansat fra
støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik eller løntilskud).

Du anvender modellen ved at udfylde nedenstående hvide felter
- resten udregnes automatisk.
1. Indtast i venstre side hvor mange personer virksomheden i år 2016 har fået i job (og ikke længere
modtager sociale ydelser), samt vælg hvilke sociale ydelser de kom fra.
2. Indtast i højre side den årlige lønindtægt for pågældende ansatte opdelt i kategorier af medarbejdere
med ens løn. Angiv dertil hvor mange medarbejdere der er i hver kategori.

Skatteindtægt pr.
medarbejder
108.930
139.675
108.930
68.034
-

Medarbejderkategori

Buschauffører
Mekanikere
Klargøringsmedarbejder
Buschauffører (deltid)

Årlig lønindtægt pr.
medarb, kr.
311.500
385.000
311.500
210.000

Antal
medarbejdere
36
2
1
10

Note: Beregningerne er baseret på en kopi af skatteberegningen for år 2016. I modellen tages der
ikke stilling til civilstand (her single). Det antages, man ikke har fri telefon, kapitalindkomst og
ligningsmæssige fradrag (eks. A-kassebidrag). Det antages at personerne er tilmeldt folkekirken,
og beregningerne tager desuden udgangspunkt i en gennemsnitlig kommunalbeskatning. Der
tages heller ikke stilling til evt. aftrapning af grøn check.

