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Beskæftigelsesudvalget har i brev af  15. februar stillet følgende spørgsmål nr. 63 

(L 113), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jen-

sen (S). 

 
Spørgsmål nr. 63: 

”Ministeren bedes i tabelform oplyse, hvor meget det årlige rådighedsbeløb ville 

falde ift. gældende regler som følge af regeringens udspil til et nyt kontanthjælps-

loft for følgende familietyper:  

- enlig kontanthjælpsmodtager med et barn, 

- enlig kontanthjælpsmodtager med to børn, 

- ægtepar på kontanthjælp med et barn og 

- ægtepar på kontanthjælp med to børn. 

I forlængelse heraf bedes ministeren i en ny tabel vise, hvor meget det årlige 

rådighedsbeløb falder ift. gældende regler for de samme familietyper som følge af 

aftalen om et nyt kontanthjælpsloft mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det 

Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, jf. http://www.google.dk/url? 

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0 

ahUKEwiKnoDrgfrKA-

hUH_iwKHU8KBisQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fbm.dk 

%2F~%2Fmedia%2FBEM%2FFiles%2FDokumenter%2FPressemeddelelser%2F 

2015%2Fkontanthjaelpsloft%2FAftaletekst%2520pdf.ashx&usg=AFQjCNGnzU1 

cwhrg73QyCEe23vIt5VOD4w&sig2=vsnNnW6SssTLGBZ3fAu3w& 

bvm=bv.114195076,d.bGs.” 

 
Svar: 

Rådighedsbeløbet og ændringen i rådighedsbeløbet ved regeringens udspil til et nyt 

kontanthjælpsloft fra oktober 2015 fremgår af tabel 1. Tabel 2 viser rådighedsbelø-

bet og ændringen i rådighedsbeløbet ved lovforslag til kontanthjælpsloft.  

 

Der bemærkes, at der er tale om standardiserede familietypeberegninger, der byg-

ger på en række antagelser om bl.a. boligudgifter og børnenes alder. Beregningerne 

er således ikke dækkende for alle familier på kontanthjælp. 
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Tabel 1 

Årlige rådighedsbeløb efter skat og faste udgifter for forskellige familietyper. 2016-pl. Kro-

ner.  

 

Gældende regler Udspil til kontanthjælpsloft Forskel 

Enlig    

1 barn 117.700 90.300 -27.400 

2 børn 159.800 127.100 -32.700 

    

Ægtepar    

1 barn 175.500 167.800 -7.700 

2 børn 189.000 174.600 -14.400 
Anm.: Der er forudsat en månedlig husleje på 6.230 kr. for både par og enlige forsørgere samt øvrige boligudgifter på 

1.069 kr. om måneden for enlige med børn og 1.171 kr. for par med børn. Det er forudsat, at personerne er over 30 år.  

Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra januar 2016.  

 
Tabel 2 

Årlige rådighedsbeløb efter skat og faste udgifter for forskellige familietyper. 2016-pl. Kro-

ner.  

 

Gældende regler Lovforslag Forskel 

Enlig    

1 barn 117.700 86.800 -30.900 

2 børn 159.800 123.500 -36.300 

    

Ægtepar    

1 barn 175.500 167.800 -7.700 

2 børn 189.000 174.600 -14.400 
Anm.: Der er forudsat en månedlig husleje på 6.230 kr. for både par og enlige forsørgere samt øvrige boligudgifter på 

1.069 kr. om måneden for enlige med børn og 1.171 kr. for par med børn. Det er forudsat, at personerne er over 30 år.  

Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra januar 2016.  

 

Såvel udspillet til kontanthjælpsloft fra oktober 2015, samt lovforslag til kontant-

hjælpsloft indebærer, at ægtepar på kontanthjælp som udgangspunkt ikke kan mod-

tage boligstøtte og særlig støtte, da kontanthjælpssatsen svarer til loftet. Hermed 

svarer reduktionen i familiernes rådighedsbeløb i begge tilfælde til den samlede 

værdi af familiernes nuværende boligstøtte og særlige støtte.  Det bemærkes, at en 

evt. supplerende arbejdsindkomst med lovforslaget vil skabe plads under loftet, så 

kontanthjælpsmodtagere igen kan modtage boligstøtte og evt. særlig støtte, hvilket 

styrker incitamentet til at påtage sig arbejde. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Jørn Neergaard Larsen 

 


