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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 15. maj 2013 stillet følgende spørgsmål nr.
344 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Ulla 
Tørnæs (V).

Spørgsmål nr. 344:
”Ministeren bedes oplyse, hvor stort et rådighedsbeløb kontanthjælpsmodtagere har 
til rådighed i følgende familietyper, og hvor meget personerne skal tjene, for at det 
kan betale sig at arbejde: - Enlig uden børn - Enlig med et barn - Enlig med to børn 
- Par over 30 år uden børn, hvor begge er på kontanthjælp - Par over 30 år med to 
børn, hvor begge er på kontanthjælp.”

Endeligt svar:
Arbejdsmarkedsstyrelsen har oplyst mig om følgende: ”I nedenstående tabel 1 er 
der beregnet månedlige rådighedsbeløb for en enlig kontanthjælpsmodtager med 
hhv. ingen, 1 eller 2 børn, samt for et par, hvor begge modtager kontanthjælp, med 
hhv. ingen børn eller 2 børn. Beregningerne af rådighedsbeløbene er foretaget med 
udgangspunkt i de gældende regler.

Det månedlige rådighedsbeløb for den enkelte kontanthjælpsmodtager vil afhænge 
af vedkommendes faktiske udgifter til bolig mv., og rådighedsbeløbene vil som 
følge heraf variere blandt kontanthjælpsmodtagerne. Der er i beregningsforudsæt-
ningerne gjort antagelser om skat, husleje, el, vand, varme samt evt. daginstituti-
onsbetalinger med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets familiety-
pemodel. 

Det månedlige rådighedsbeløb er det beløb, som kontanthjælpsmodtageren har til 
rådighed efter antagelser om skat, husleje, el, vand, varme og evt. daginstitutions-
udgifter. 
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Tabel 1  
Månedligt rådighedsbeløb i kr. efter skat, husleje, el, vand, varme samt daginstitutionsbe-
taling med gældende regler - 2013-pl.

Ingen 
børn 1 barn 2 børn

Rådighedsbeløb for en enlig kontanthjælpsmodtager (lejebolig) 5.200 9.400 12.800
Rådighedsbeløb for et par hvor begge modtager kontanthjælp (leje-
bolig) 10.400 - 15.000
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 
2012. Tallene er afrundet til hele 100 kr.
Note: I familietyperne med 1 barn, er barnet i alderen 3-6 år og passes i daginstitution.  
I familietyperne med 2 børn er der udover det første barn et barn i alderen 7-13 år. 
Note: Det er forudsat at personer med børn har været på kontanthjælp i mindst ½ år.
Note: Det er forudsat, at enlige/par uden børn har boligudgifter dvs. husleje, el, vand, varme mv. på 3.681/6.451 kr. pr
mdr., mens enlige/par med børn har boligudgifter på 6.468/6.566 kr. pr. mdr.

En enlig lønmodtager uden børn skal med de gældende regler tjene knap 15.000 kr. 
pr. måned (fx i et deltidsjob) for at have 1.000 kr. mere til rådighed pr. måned, end 
vedkommende ville have som kontanthjælpsmodtager uden andre indtægter end 
kontanthjælp. 

En enlig lønmodtager med 1-2 børn skal med de gældende regler tjene omkring 
18.000-19.000 kr. pr. måned (typisk lavtlønsjob) for at have 1.000 kr. mere til rå-
dighed pr. måned, end vedkommende ville have som kontanthjælpsmodtager uden 
andre indtægter end kontanthjælp.

For et ægtepar med børn, hvor begge er fyldt 30 år, og hvor den ene ægtefælle går 
hjemme, skal den anden ægtefælle tjene omkring 35.000 kr. pr. måned for, at ægte-
parret har 1.000 kr. mere til rådighed pr. måned end et ægtepar uden andre indtæg-
ter end kontanthjælp. 

For et ægtepar med børn, hvor begge er fyldt 30 år, skal hver ægtefælle tjene om-
kring 17.500 kr. pr. måned, hvis de begge er i job, for at ægteparret har 1.000 kr. 
mere til rådighed pr. måned end et ægtepar uden andre indtægter end kontanthjælp.

For et ægtepar uden børn, hvor begge er fyldt 30 år og hvor den ene ægtefælle går 
hjemme, skal den anden ægtefælle tjene omkring 25.000 kr. pr. måned for, at ægte-
parret har 1.000 kr. mere til rådighed pr. måned end et ægtepar uden andre indtæg-
ter end kontanthjælp.

For et ægtepar uden børn, hvor begge er fyldt 30 år, skal hver ægtefælle tjene om-
kring 12.500 kr. pr. måned, hvis de begge er i job, for, at ægteparret har 1.000 kr. 
mere til rådighed pr. måned end et ægtepar uden andre indtægter end kontanthjælp.

Skattereformen fra juni 2012 vil bl.a. på længere sigt medføre, at beskæftigelses-
fradraget øges, og at der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørge-
re. Det vil derfor - i særlig grad for enlige forsørgere - fremover bedre kunne betale 
sig at arbejde, da forskellen mellem kontanthjælp og arbejdsindkomst vil øges.”
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Der henvises desuden til besvarelsen af spørgsmål nr. 132 (BEU alm. del).

Venlig hilsen

Mette Frederiksen


