
 

 

Beskæftigelsesministeriet 

Ved Stranden 8 

1061 København K 

 

T 72 20 50 00 

E bm@bm.dk 

www.bm.dk 

 

CVR 10172748 

EAN 5798000398566 

 

 

 

4. februar 2015 

 

J.nr. 2015-154 

Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 18. december 2014 stillet følgende spørgsmål 

nr. 88 (BEU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

ikkemedlem af udvalget (MFU) Jesper Petersen (S).  

 

 

Spørgsmål nr. 88: 

”Vil ministeren oplyse, hvor meget den ene ægtefælle i et kontanthjælpspar (begge 

fyldt 30 år) med to børn skal have i løn for at opnå en gevinst på 1.000 kr. om må-

neden ved at tage et arbejde? Beløbet skal være en realistisk månedsløn og bedes 

angivet både med de nuværende regler og 2015-reglerne.” 

 

 

Endeligt svar: 

Et ægtepar på kontanthjælp, hvor begge er fyldt 30 år, med to børn, havde i 2014 et 

rådighedsbeløb på ca. 15.200 kr. pr. måned (2014 pl). I 2015 vil parret have et rå-

dighedsbeløb på ca. 15.300 kr. pr. måned (2015 pl).  

 

For at opnå en stigning i rådighedsbeløbet ved at være i beskæftigelse på 1.000 kr. 

om måneden skulle den beskæftigede ægtefælle have en månedsløn på 24.250 kr. i 

2014, mens kravet til lønindkomsten i 2015 er en månedsløn på 16.200 kr., jf. tabel 

1. Når kravet til lønindkomsten er mindre i 2015 end i 2014 skal det bl.a. ses i 

sammenhæng med forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget i forbindelse med skatte-

reformen fra 2012 og forhøjelsen af loftet for fradrag for faglige kontingenter i for-

bindelse med finansloven for 2015.  

 

Det er forudsat, at ægtefællen, der er i arbejde, arbejder på fuld tid. Samme ægte-

par, der i 2014 opnår en gevinst på 1.000 kr. ved en lønindtægt på 24.250 kr., kun-

ne med en lønindtægt på 16.200 kr. opnå en gevinst på godt 900 kr.   

  

Det månedlige rådighedsbeløb er det beløb, som parret har til rådighed efter skat, 

husleje, el, vand, varme, boligstøtte, daginstitutionsbetaling samt lønmodtagerens 

udgifter til a-kasse og fagforening. Det bemærkes, at det månedlige rådighedsbeløb 

for det enkelte par vil afhænge af parrets faktiske udgifter og derfor også af den 

enkeltes valg i forhold til eksempelvis medlemskab af fagforening og a-kasse, fak-

tiske boligudgifter mv. Der er i beregningsforudsætningerne gjort sædvanlige anta-

gelser om skat, husleje, el, vand, varme, daginstitutionsbetalinger samt medlem-

skab af a-kasse og fagforening med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministe-

riets familietypemodel. Antagelserne har betydning for hvilken månedsløn, der er 

nødvendig for at tilvejebringe en gevinst ved arbejde på 1.000 kr. 
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Tabel 1: Rådighedsbeløb og krav til lønindkomst for ægtepar fyldt 30 år med to børn. Kroner pr. 

måned, årets p/l.  
  Begge  

modtager  
kontanthjælp 

Den ene arbejder 
og den anden mod-
tager kontanthjælp 

Gevinst ef-
ter skat 

2014  

Lønindkomst pr. 
måned 

        0 kr. 24.250 kr.  

Kontanthjælp pr. 
måned 

28.400 kr. 10.100 kr.  

Rådighedsbeløb 
pr. måned 

15.200 kr. 16.200 kr. 1.000 kr. 

2015 

Lønindkomst pr. 
måned 

         0 kr. 16.200 kr.  

Kontanthjælp pr. 
måned 

28.800 kr. 18.000 kr.  

Rådighedsbeløb 
pr. måned 

15.300 kr. 16.300 kr. 1.000 kr. 

Anm.: Det er forudsat, at personer med lønindkomst betaler fagforeningskontingent på 504 kr. pr. mdr. i 2014 (509 

kr.pr. mdr. i 2015), og a-kasse på 442 kr. pr. mdr. i 2014 (448 kr. pr. mdr. i 2015) og arbejder 37 timer pr. uge. Det 
er desuden forudsat, at ægteparret bor i lejelejlighed på 100 m2 med en månedlig husleje for par med børn på 6.110 

kr. i 2014 (6.185 kr. i 2015) og 1.159 i øvrige boligudgifter (gælder begge år), at de to børn går i hhv. vuggestue 

og børnehave, og at kommuneskat og kirkeskat svarer til landsgennemsnittet. Tallene er afrundede. Beregninger 
på 2015-regler er foreløbige. 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings egne beregninger samt beregninger på Økonomi- og Inden-

rigsministeriets familietypemodel fra september 2014.  
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