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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet følgende spørgsmål
nr. 79 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra
Joachim B. Olsen (LA).

Spørgsmål nr. 79:
”Hvad er rådighedsbeløbet for en udeboende enlig kontanthjælpsmodtager under 
25 år?”

Endeligt svar:
Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser følgende:

I nedenstående tabel 1 er der beregnet månedlige rådighedsbeløb for en enlig kon-
tanthjælpsmodtager under 25 år med hhv. ingen, 1, 2, 3 eller 4 børn, samt for et par 
på kontanthjælp, hvor begge er under 25 år, med hhv. ingen, 1, 2, 3 eller 4 børn.

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 2013-niveau 

Ingen 
børn 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn

Rådighedsbeløb for en udeboende enlige kontanthjælps-
modtager under 25 år (lejebolig) 2.208 9.552 13.316 16.129 18.942
Rådighedsbeløb for et udeboende par på kontanthjælp 
hvor begge er under 25 år (lejebolig) 5.610 13.730 15.064 16.407 17.782
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel fra december 
2012.
Note: I familietyperne med 1 barn, er barnet i alderen 0-2 år og passes i vuggestue. 
I familietyperne med 2 børn er der udover det første barn et barn i alderen 3-6 år, der går i børnehave. 
I familietyperne med 3 børn er der udover de to nævnte børn, endnu et barn i alderen 3-6 år, der går i børnehave. 
I familietyperne med 4 børn er der udover de første 3 børn endnu et barn i alderen 3-6 år, der går i børnehave.
Note: Det er forudsat at personer med børn har været på kontanthjælp i mindst ½ år, og at unge uden børn er på ned-
sat ungesats, samt at personerne ikke er berettiget til særlig støtte.
Note: Det er forudsat, at enlige/par uden børn har boligudgifter dvs. husleje, el, vand, varme mv. på 3.236/5.149 kr. pr
mdr., mens enlige/par med børn har boligudgifter på 6.468/6.566 kr. pr. mdr.

Venlig hilsen

Mette Frederiksen


