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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 24. august 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 
532 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten 
Gejl (ALT). 
 
Spørgsmål nr. 532: 
”Ministeren bedes dokumentere, at en rengøringsassistent har stort set det samme 
udbetalt som det en kontanthjælpsmodtager fik udbetalt før kontanthjælpsloftet. 
Der henvises i denne forbindelse til udtalelse fra Søren Gade(V), jf. 
http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-08-16-blog-10800-faerre-
kontanthjaelpsmodtagere-paa-et-aar, hvor det hedder: "Kontanthjælpsloftet er et 
nødvendigt redskab i kampen for, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde. For 
Venstre mener ikke, at det er retfærdigt, at rengøringsassistenten, der hver eneste 
dag står op og knokler, stort set har det samme udbetalt som kontanthjælpsmodta-
geren. Hårdt arbejde skal belønnes. ” 
 
Svar: 
Regeringen ønsker, at flere skal i job og forsørge sig selv, og at færre skal være på 
offentlig forsørgelse. Det er forudsætningen for, at vi har råd til den velfærd i 
Danmark, vi alle gerne vil have. 

 
Regeringens Jobreform I med virkning fra november 2015 understøtter, at det kan 
betale sig i arbejde ved at indføre kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.  
 
Med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har vi sikret en mærkbar gevinst ved 
at komme i arbejde – også i et job i den lavere ende af lønskalaen.  
 
Når der tages udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets standardforudsætninger 
for familietypeberegninger1, har en enlig forsørger med 2 børn, der arbejder fuld tid 
til en løn på 124,98 kr. i timen, svarende til den overenskomstfastsatte mindsteløn 
for privatansatte rengøringsassistenter, et rådighedsbeløb på 15.800 kr. om måne-
den. 
 
En tilsvarende kontanthjælpsmodtager over 30 år har i dag et rådighedsbeløb på 
10.600 kr. om måneden, eller 5.200 kr. mindre end rådighedsbeløbet for en rengø-
ringsassistent, som er aflønnet til mindstelønnen.  
 

                                                      
1 Der er taget udgangspunkt i en månedlig husleje på 6.208 kr. og øvrige boligudgifter på 
1.072 kr. om måneden. Børnene er hhv. 5 og 10 år og går i børnehave og SFO. Der tages 
ikke højde for indbetaling til pension. 
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Hvis kontanthjælpsloftet ikke havde været indført, ville kontanthjælpsmodtagerens 
rådighedsbeløb have været 13.500 kr. om måneden, eller 2.300 kr. mindre. Dermed 
er genvinsten ved at arbejde øget fra 2.300 kr. om måneden til 5.200 kr.  
 
I praksis er der stor variation i gevinsten ved at arbejde som rengøringsassistent 
frem for at modtage kontanthjælp. Rengøringsassistentens rådighedsbeløb afhæn-
ger både af, hvor mange timer vedkommende arbejder og til hvilken timeløn, der 
arbejdes. Herudover påvirkes beskæftigelsesgevinsten også af en række andre for-
hold, herunder alder, civilstand og antal hjemmeboende børn.  
 
I Beskæftigelsesministeriets familietypeberegninger tages der typisk udgangspunkt 
i en løn svarende til HK’s mindsteløn, der i dag udgør 114,42 kr. i timen. Med den-
ne løn er gevinsten ved fuldtidsarbejde i dag 4.400 kr. om måneden, mens gevin-
sten ville have været 1.600 kr. om måneden, hvis ikke kontanthjælpsloftet var ble-
vet indført.  
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