
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Folketingets Finansudvalg 

Folketingets Finansudvalg har den 19. januar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 199 

(alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 199: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, som modtager 

mere, end hvad der svarer til en lønindkomst på hhv. 250.000 kr., 275.000 kr., 

300.000 kr., 325.000 kr. og 350.000 kr. i samlede ydelser fra det offentlige, herunder 

også fripladser i daginstitution, boligstøtte og andre tilskud mv.?”  

Svar: 

Opgørelsen er foretaget på baggrund af årsindkomster for 2012 (det seneste år, hvor 

sådanne indkomster er tilgængelige).  

 

Kontanthjælpsmodtagere er afgrænset til personer, der har modtaget kontanthjælp i 

2012, idet der dog ses bort fra personer, der har modtaget andre former for indkomst-

erstattende ydelser, fx personer, der er overgået til førtidspension, idet de samlede 

ydelser for sådanne personer ikke afspejler indkomstniveauet for kontanthjælpsmod-

tagere, der alene har modtaget kontanthjælp. Det er endvidere lagt til grund, at de i 

spørgsmålet anførte lønniveauer er i 2015-niveau før arbejdsmarkedsbidrag, og at 

”kontanthjælpsmodtagere” ikke inkluderer personer, der modtager revalideringsydelse. 

 

Ved opgørelsen af de samlede ydelser fra det offentlige indgår – ud over kontanthjælp 

– børnefamilieydelse, børnetilskud, boligstøtte, friplads i daginstitution og hjælp i sær-

lige tilfælde ifølge Lov om aktiv socialpolitik. Som udgangspunkt udbetales de nævnte 

supplerende ydelser til en familie, men i parfamilier vil udbetalingen være registreret 

på en enkelt person. De supplerende udbetalinger er i opgørelserne fordelt ligeligt på 

de voksne i parfamilier.  

 

De nævnte udbetalinger er (med få undtagelser) ikke skattepligtige. De ikke-

skattepligtige ydelser er omregnet til et før-skat-niveau for at gøre dem sammenligne-

lige med lønindkomsten, idet der dog også tages hensyn til, at der gives et beskæfti-

gelsesfradrag af lønindkomst. Denne omregning er baseret på 2012-regler. 

 

Det skal understreges, at mange af disse ydelser ikke kun gives til kontanthjælpsmod-

tagere, men også til lønmodtagere. Børnefamilieydelse, børnetilskud og søskendera-

bat i daginstitution afhænger eksempelvis ikke af indkomstniveauet.  

 

En sammenligning af det samlede ydelsesniveau for en kontanthjælpsmodtager med 

børn med indkomstniveauet for en lønmodtager uden børnefamilieydelse – som der er 

spurgt til – vil derfor ikke være et velegnet grundlag for at sammenligne forbrugsmu-

lighederne for familier hhv. på og uden for arbejdsmarkedet, da der bør tages højde 

for, at familierne på arbejdsmarkedet også kan modtage ydelserne, hvis de har børn.  
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Der er ca. 16.700 kontanthjælpsmodtagere, der modtager samlede ydelser svarende 

til en bruttolønindkomst på 250.000 kr., hvoraf ca. 4.500 modtager mere end 350.000 

kr., jf. tabel 1. Hovedparten af personerne er enlige forsørgere.   

 

Tabel 1. Antal kontanthjælpsmodtagere, der modtager mere end 250.000 kr. i 

samlede ydelser fra det offentlige, fordelt efter ydelsernes niveau. (2012) 

Samlede ydelse (2015-niveau, 

skatteækvivaleret til lønindkomst) 

Antal personer Heraf enlige forsørgere 

250.000-275.000 kr.  4.300 2.400 

275.000-300.000 kr. 3.300 2.500 

300.000-325.000 kr. 2.700 2.500 

325.000-350.000 kr. 1.900 1.800 

>350.000 kr.  4.500 4.400 

I alt, >250.000 kr. 16.700 13.600 

I alt, >275.000 kr. 12.400 11.200 

I alt, >300.000 kr. 9.100 8.700 

I alt, >325.000 kr. 6.400 6.200 

I alt, >350.000 kr. 4.500 4.400 

 

Det bemærkes afslutningsvis, at hvis en person overgår fra kontanthjælp til beskæfti-

gelse (eller omvendt) i løbet af året, er der i ovenstående opgørelse kun indregnet 

kontanthjælp for en forholdsmæssig del af året, mens der medregnes andre offentlige 

ydelser (fx børnefamilieydelse) for hele året, dvs. også for de perioder, hvor personen 

ikke er kontanthjælpsmodtager. 

  

Antagelserne i besvarelsen svarer i øvrigt til de beregningsprincipper, der blev lagt til 

grund for besvarelse af spørgsmål nr. 141 (alm. del) til Folketingets Finansudvalg 

(stillet den 31. januar 2014), hvor der spørges til det samme, blot med andre tærskel-

værdier for lønindkomst.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Morten Østergaard 


	Spørgsmål nr. 199:
	Svar:

