
	 	 	 Af	cheføkonom	Mads	Lundby	Hansen	(21	23	79	52)	
	 	 	 og	chefkonsulent	Carl-Christian	Heiberg	(81	75	83	34)	

	 	 	 	18.	marts	2015	

CEPOS	 Landgreven	3,	3.	 1301	København	K	 +45	33	45	60	30	 www.cepos.dk	

	
	
2015:	OVER	30-ÅRIGE	KONTANTHJÆLPSMODTAGERE	HAR	
FORTSAT	SVAGT	INCITAMENT	TIL	AT	TAGE	ET	LAVTLØNSJOB			
	
CEPOS har i dette notat beregnet gevinsten ved at tage et lavtlønsjob for kontanthjælpsmodta-
gere. Det er sket ud fra Økonomiministeriets familietypemodel. I beregningerne er der taget 
højde for Finanslovens (for 2015) forhøjelse af fradraget på faglige kontingenter fra 3.000 til 
6.000 kr. (det har en skatteværdi på op til ca. 1.000 kr. om året). Desuden er der taget højde 
for, at jobfradraget øges i 2015 som følge af indfasningen af skattereformen fra 2012 (effekt på 
op til 500 kr. om året). Beregningerne viser, at enlige 30+ årige kontanthjælpsmodtagere med 
børn ofte har et svagt incitament til at tage et lavtlønsjob (117 kr. i timen). Det fremgår, at 
enlige kontanthjælpsmodtagere med 1 og 2 børn har en gevinst ved et lavtlønsjob på 849 kr. 
hhv. 1076 kr. om måneden (det svarer til gevinst på ca. 5-7 kr. i timen). Beregningerne viser 
også, at incitamentet til at tage et lavtlønsjob er betydeligt større for enlige kontanthjælps-
modtagere uden børn. Her udgør gevinsten ca. 3.300 kr. om måneden. Det skyldes hovedsage-
ligt, at kontanthjælpen er væsentlig lavere for ikke-forsørgere. For kontanthjælpsægtepar med 
1 og 2 børn er gevinsten ved et lavtlønsjob på ca. 700-1.300 kr. (det svarer til en gevinst på 4-8 
kr. i timen). Hvis forskelsbeløbet for et kontanthjælpsægtepar skal op på 2.000 kr. om måneden 
(svarende til 100 kr. pr. arbejdsdag eller 12 kr. i timen), skal den ene finde et job til 29-39.000 
kr. om måneden, uanset om de har 0, 1 eller 2 børn. For langt de fleste kontanthjælpsmodtage-
re er det en urealistisk høj månedsløn. Hvis man ser bort fra transportudgifter til og fra arbej-
de, bliver den månedlige gevinst ved at arbejde 500 kr. større, eller ca. 3 kr. i timen. Der er 
fortsat tale om beskedne gevinster ved at tage et lavtlønsjob. 
 
CEPOS belyser i dette notat gevinsten ved at tage et lavtlønsjob for kontanthjælpsmodtagere 
over 30 år.1 Beregningerne er udført ud fra Økonomiministeriets familietypemodel. Beregninger-
ne vedrører 2015 og har derfor indarbejdet relevante lovændringer på finansloven for 2015 samt 
indfasningselementer fra skattereformen. Der er reelt tale om to ændringer: 
 

1. Finansloven 2015 medfører en forhøjelse af fradraget på faglige kontingenter fra 3.000 
til 6.000 kr.  

2. Som led i indfasningen af skattereformen 2012 er følgende sket for 2015: Det generelle 
jobfradrag forhøjes som følge af skattereformen med 0,4 pct.-point fra 7,65 pct. til 8,05 
pct. samtidig med, at loftet hæves fra 25.000 kr. til 26.800 kr.  

 
Forhøjelsen af loftet over fagforeningsfradraget har øget forskelsbeløbet med op til ca. 1.000 kr. 
om året (30 pct. af forhøjelsen af loftet fra 3.000 kr. til 6.000 kr.). Forhøjelsen af jobfradraget i 
2015 øger forskelsbeløbet med op til ca. 500 kr. om året. Dvs. i alt op til 1.500 kr. om året.  Det 
svarer til en forøgelse af forskelsbeløbet på op til ca. 125 kr. om måneden. I beregningerne er 
det antaget, at personen i job har transportomkostninger for 500 kr. om måneden, svarende til 
Økonomiministeriets antagelser. Normalt er det antaget, at transportomkostningerne er på 900. 
kr. om måneden for en gennemsnitlig beskæftiget. Det antages også, at vedkommende er med-
lem af en a-kasse og en fagforening i beskæftigelsesalternativet. 
 
Enlige kontanthjælpsmodtagere  
Beregningerne viser, at 30+ årige kontanthjælpsmodtagere med børn ofte har et svagt incita-
ment til at tage et lavtlønsjob (117 kr. i timen). Det fremgår nemlig, at enlige kontanthjælps-
modtagere med 1 og 2 børn har en gevinst ved et lavtlønsjob på 849 kr. hhv. 1076 kr. om måne-
den (det svarer til gevinst på ca. 5-7 kr. i timen). Hvis man ser bort fra transportomkostninger, 

                                                             
1 Der er i analysen fokus på de 30+ årige, da personer under 30 år typisk har et rimeligt incitament til at 
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er gevinsten på 1.349 kr. og 1.576 kr. (ca. 8-10 kr. i timen). Beregningerne viser også, at incita-
mentet til at tage et lavtlønsjob er betydeligt større for kontanthjælpsmodtagere uden børn. Her 
udgør gevinsten ca. 3.300 kr. om måneden. Det skyldes hovedsageligt, at kontanthjælpen til 
ikke-forsørgere er betydeligt lavere.  
  

 
Kilde: Egne beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. 
 
Kontanthjælpsægtepar   
For kontanthjælpsægtepar med 1 barn er gevinsten ved et lavtlønsjob på ca. 1.300 kr. om må-
neden (det svarer til en gevinst på 8 kr. i timen). Par med 2 og 3 børn har et forskelsbeløb på 715 
kr. hhv. 385 kr. om måneden. Ignoreres transportomkostninger, øges gevinsten med 500 kr. om 
måneden. Derved bliver den beregnede gevinst 1.800 kr. for et par med et barn, og 1.215 kr. og 
885 kr., hvis parret har henholdsvis 2 eller 3 børn.  
  

 
Kilde: Egne beregninger på Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. 
          
 
Forskelsbeløb på 1.000 kr. kræver op til 37.000 kr. i løn 
I samfundsdebatten bliver det ofte debatteret, hvor meget den ene person i et ægtepar på kon-
tanthjælp skal have i månedsløn, for at parret får øget deres disponible indkomst med 1.000 kr. 
om måneden. Det skal bemærkes, at 1.000 kr. om måneden svarer til 50 kr. pr. arbejdsdag og 6 
kr. pr. time. Det er en beskeden gevinst. Det fremgår nedenfor, at månedslønnen skal være på 
36.382 kr. før et kontanthjælpsægtepar med to børn får en samlet fremgang i den disponible 
indkomst med 1.000 kr., ved at den ene tager et job.2 
 
Hvis forskelsbeløbet for et kontanthjælpsægtepar skal op på 2.000 kr. om måneden (svarende til 
100 kr. pr. arbejdsdag eller 12 kr. i timen), skal den ene finde et job til 29-39.000 kr. om måne-
den, uanset om de har 0, 1 eller 2 børn. For langt de fleste kontanthjælpsmodtagere er det en 
urealistisk høj månedsløn. For at opnå en gevinst på 3.000 kr. skal månedslønnen være over 
30.000 kr. uanset, hvor mange børn parret har. 
 

                                                             
2 I Jyllandsposten den 7. februar 2015 fremgik det, at man blot skulle have en løn på ca. 16.000 kr. om 
måneden for at opnå en fremgang i rådighedsbeløbet på 1.000 kr. Det skyldes, at man i regnestykket fra 
Beskæftigelsesministeriet ikke har taget højde for transportomkostninger. Hvis de sættes til 500 kr. (som 
Økonomiministeriet sætter det til), vokser kravet til månedslønnen til ca. 36.400 kr., jf. nedenfor. 
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Tabel	3.	Krav	til	månedsløn	for	at	forskelsbeløbet	er	1.000	kr.,	2.000	kr.	eller	
3.000	kr.	for	et	ægtepar	på	kontanthjælp	

Forskelsbeløb	
Antal	børn	

0	børn	 1	barn	 2	børn	
1.000	kr.	pr.	måned	 4.291	 6.650	 36.382	
2.000	kr.	pr.	måned	 29.171	 36.920	 39.083	
3.000	kr.	pr.	måned	 30.921	 38.848	 41.094	
Kilde: Egne beregninger på Økonomiministeriets Familietypemodel. 
Anm: Det er antaget, at personen, som kommer i arbejde kan få supplerende kontanthjælp. 
 
Det bliver ofte anført i debatten, at de lave forskelsbeløb ikke er et problem, på grund af de 
stramme rådighedskrav. Rådighedskravene betyder blandt andet, at ledige er forpligtiget til ak-
tivt at søge job. Det er imidlertid ganske udbredt, at ledige søger et job for så at lade det skinne 
igennem til jobsamtalen, at de ikke ønsker jobbet. Således har 53 pct. af de adspurgte virksom-
heder i en spørgeskemaundersøgelse fra Rambøll3 angivet, at de har oplevet, at ledige, som sø-
ger job i virksomheden, reelt ikke er interesseret i jobbet. 13 pct. af virksomhederne vurderer, 
at mindst halvdelen af de ledige, de har til jobsamtale, ikke er interesserede. Blandt de ledige 
som angiver en begrundelse for, at de ikke er interesserede, er den oftest forekommende forkla-
ring, at gevinsten ved at tage jobbet er for lille. 
 
Økonomiministeriet har tidligere vist,4 at der er negativ sammenhæng mellem netto-
kompensationsgrad (forholdet mellem kontanthjælp og løn i arbejde) og beskæftigelsesgrad, når 
nettokompensationsgraden bliver tilstrækkelig høj. Det fremgår af nedenstående figur, at når 
nettokompensationsgraden kommer over 40 pct.,  falder beskæftigelsesgraden gradvist fra 90 til 
60 pct. Der er fortsat en del personer, der vælger at være i job, men tallene indikerer, at nogle 
personer undlader beskæftigelse, når kompensationsgraden bliver tilstrækkelig høj.  
 
Det skal bemærkes, at den statistiske sammenhæng kan dække over komplekse årsagssammen-
hænge eller mangel på samme. F.eks. kan man af socialpolitiske grunde give stor kompensation 
til netop personer, der af forskellige årsager ikke har let ved at forsørge sig selv. 
 
Dog finder Videnskabelige undersøgelser, at der er negativ sammenhæng mellem kompensations-
grad og beskæftigelse. Det er den sammenhæng, der lægges til grund, når Thorning-regeringen 
vurderer positive beskæftigelseseffekter af kontanthjælpsreformen og ændringen af satsregule-
ringen (fra 2016-23 har Thorning-regeringen valgt at reducere reguleringen af kontanthjælpen 
med ca. 5 pct.).  
 

                                                             
3 Jf. ”Hver anden virksomhed oplever umotiverede ansøgere”, artikel i DA’s nyhedsbrev Agenda, 20. februar 
2015. 
4 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 154 Offentligt 
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Appendiks 
 
Lille gevinst ved at øge månedsløn helt op til 37.000 kr. 
Gevinsten ved at tage et arbejde for en gift kontanthjælpsmodtager vokser stort set ikke, når 
månedslønnen stiger. Det skyldes, at lønstigningen bliver modregnet krone-for-krone i kontant-
hjælpen. Den eneste gevinst ved en højere løn er et lidt større beskæftigelsesfradrag, som har 
en skatteværdi på godt 2 pct. af lønnen. I intervallet 17-27.000 kr. er der derfor en marginalskat 
på ca. 98 pct. I intervallet 27.000-37.000 er marginalskatten 100 pct., da beskæftigelsesfradra-
get har nået sit maksimum. Ved en lønindkomst på over 37.000 er kontanthjælpen fuldt aftrap-
pet, og marginalskatten kommer ned på de normale 43 pct.5   
 

 
 
Hvis man er et papirløst par, er der fra 2016 ingen gensidig forsørgerpligt, hvilket vil sige, at den 
enes lønindkomst ikke modregnes i den andens kontanthjælp. Det giver et økonomisk incitament 
til ikke at være gift. Kontanthjælpspar, der lever papirløst, har incitament til at tage et job på 
linje med enlige kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 1 ovenfor. 
 

Boks	1.	Beregningsantagelser	
 
Beregningerne viser, hvor stor en gevinst en kontanthjælpsmodtager opnår ved at gå fra kontanthjælp 
til et fuldtidsjob til 117 kr. i timen. Størrelsen på gevinsten afhænger af en række forhold, som det er 
nødvendigt at lave antagelser om: 
 
Transportudgifter: Det er antaget, at transportudgifterne til og fra arbejde beløber sig til 500 kr. om 
måneden. Til sammenligning kan oplyses, at Økonomi- og Indenrigsministeriet har estimeret, at de gen-
nemsnitlige transportomkostninger for en fuldtidsbeskæftiget er ca. 900 kr. om måneden. 
 
A-kasse og fagforeningskontingent: Det er antaget, at kontanthjælpsmodtageren ved overgang til be-
skæftigelse melder sig ind i en fagforening og en A-kasse. Udgifterne til fagforening og A-kasse på ca. 
670 kr. om måneden efter skat er hentet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. Den-
ne antagelse er i overensstemmelse med tidligere beregninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
Daginstitution: Udgifterne til daginstitution er hentet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Familiety-
pemodel. Alderen på eventuelle børn påvirker forskelsbeløbet for par med børn via udgifter til daginsti-
tution. Jo yngre børnene er, desto større bliver udgifterne til daginstitution. Da en kontanthjælpsmod-
tager i et parforhold typisk betaler en mindre andel af udgifterne til daginstitution end en fuldtidsbe-
skæftiget i et parforhold, vil forskelsbeløbet blive mindre, desto større udgifterne til daginstitution er. 
Det er antaget, at det første barn er i børnehave, det andet barn i SFO og det tredje barn i vuggestue. 
 
Boligudgifter: Da kontanthjælpsmodtagere typisk får en større andel af deres boligudgifter dækket via 
boligsikring og særlig støtte, vil forskelsbeløbet alt andet lige blive mindre, desto større boligudgifterne 
er. De specifikke antagelser om boligudgifter kan aflæses i bilagstabellerne. 
 

 
 
Bilagstabeller 

                                                             
5 Afhængig af boligforhold kan der dog stadig ske modregning i boligstøtten, hvilket bringer den sammensat-
te marginalskat over 60 pct. 

16.000	kr./md. 20.000	kr./md. 24.000	kr./md. 36.000	kr./md.
2014 567 701 763 903
2015 648 744 850 858
Ændring	fra	2014	til	2015 82 43 87 -44
Anm: Det er beregningsteknisk antaget at de to børn går i børnehave og SFO. Månedslønnen er angivet ekskl. ATP-bidrag.

Tabel	4.	Forskelsbeløb	pr.	måned	for	par	på	kontanthjælp	med	2	børn	ved	at	en	kommer	i
arbejde	til	forskellige	månedslønninger
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Tabel	B1.			Rådighedsbeløb	for	en	enlig	på	kontanthjælp	eller	i	lavtlønsjob,	2015-regler

Kontant-
hjælp

I	job Kontant-
hjælp

I	job Kontant-
hjælp

I	job Kontant-
hjælp

I	job

Arbejdstimer/uge 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer
Bruttoløn 0 227.624 0 227.624 0 227.624 0 227.624

Kontanthjælp 132.348 0 175.152 0 175.152 0 175.152 0

Indkomst	i 	alt 132.348 227.624 175.152 227.624 175.152 227.624 175.152 227.624
Arbejdsmarkedsbidrag 0 17.951 0 17.951 0 17.951 0 17.951

Skat 31.177 51.688 47.163 47.860 46.943 47.640 46.943 47.640

Indkomst	efter	skat 101.171 157.985 127.989 161.814 128.209 162.034 128.209 162.034
Husleje 33.640 33.640 48.591 48.591 56.066 56.066 59.804 59.804
Vand,	varme,	el 11.885 11.885 16.051 16.051 18.716 18.716 20.644 20.644
ATP,	A-kasse,	fagforening 3.240 14.664 3.240 14.664 3.240 14.664 3.240 14.664
Forældrebetaling	ti l 	dagtilbud 0 0 0 0 0 0 0 0

Transportudgifter 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000

Samlede	udgifter 48.765 66.189 67.882 85.306 78.022 95.446 83.688 101.112
Boligstøtte 5.040 5.040 23.700 17.484 32.172 28.680 35.880 35.880
Børnerelaterede	ydelser 0 0 40.360 40.360 72.260 72.260 110.856 110.856

Særlig	støtte 6.285 0 0 0 3.010 0 13.968 0
Rådighedsbeløb 63.731 96.836 124.167 134.352 157.629 167.527 205.225 207.658
Rådighedsbeløb	pr.	md.	ekskl.	særlig	støtte 4.787 8.070 10.347 11.196 12.885 13.961 15.938 17.305

Forskelsbeløb	pr.	job	ekskl.	særlig	støtte

Nettokompensationsgrad	ekskl.	særlig	støtte 0,59 0,92 0,92 0,92

Ingen	børn 1	barn 2	børn 3	børn

3.282 849 1.076 1.367

Tabel	B2.			Rådighedsbeløb	for	en	enlig	på	kontanthjælp	eller	i	lavtlønsjob,	2014-regler

Kontant-
hjælp

I	job Kontant-
hjælp

I	job Kontant-
hjælp

I	job Kontant-
hjælp

I	job

Arbejdstimer/uge 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer
Bruttoløn 0 223.420 0 223.420 0 223.420 0 223.420

Kontanthjælp 130.428 0 172.596 0 172.596 0 172.596 0

Indkomst	i 	alt 130.428 223.420 172.596 223.420 172.596 223.420 172.596 223.420
Arbejdsmarkedsbidrag 0 17.614 0 17.614 0 17.614 0 17.614

Skat 30.161 50.772 45.722 46.812 45.422 46.512 45.422 46.512

Indkomst	efter	skat 100.267 155.034 126.874 158.994 127.174 159.294 127.174 159.294
Husleje 33.367 33.367 48.197 48.197 55.612 55.612 59.320 59.320
Vand,	varme,	el 11.885 11.885 16.051 16.051 18.716 18.716 20.644 20.644
ATP,	A-kasse,	fagforening 3.240 14.566 3.240 14.566 3.240 14.566 3.240 14.566
Forældrebetaling	ti l 	dagtilbud 0 0 0 0 0 0 0 0

Transportudgifter 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000

Samlede	udgifter 48.492 65.819 67.488 84.815 77.568 94.895 83.204 100.530
Boligstøtte 5.004 5.004 23.724 17.748 31.908 28.860 35.592 35.592
Børnerelaterede	ydelser 0 0 39.840 39.840 71.336 71.336 109.468 109.468

Særlig	støtte 6.648 0 0 0 3.420 0 14.372 0
Rådighedsbeløb 63.427 94.219 122.950 131.767 156.270 164.595 203.402 203.824
Rådighedsbeløb	pr.	md.	ekskl.	særlig	støtte 4.732 7.852 10.246 10.981 12.738 13.716 15.753 16.985

Forskelsbeløb	pr.	job	ekskl.	særlig	støtte

Nettokompensationsgrad	ekskl.	særlig	støtte 0,60 0,93 0,93 0,93

Ingen	børn 1	barn 2	børn 3	børn

3.120 735 979 1.233
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Tabel	B3.		Rådighedsbeløb	for	et	par	på	kontanthjælp	eller	et	par	hvor	en	er	på	kontanthjælp	og	en	er	i	lavtlønsjob,	2015-regler

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp
Arbejdstimer/uge 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer
Bruttoløn 0 227.603 0 227.603 0 227.603 0 227.603

Kontanthjælp 264.696 102.691 350.304 190.459 350.304 190.459 350.304 190.459

Indkomst	i 	alt 264.696 330.295 350.304 418.063 350.304 418.063 350.304 418.063
Arbejdsmarkedsbidrag 0 17.949 0 17.949 0 17.949 0 17.949

Skat 61.596 72.333 93.412 104.066 93.192 103.846 93.192 103.846

Indkomst	efter	skat 203.100 240.013 256.892 296.047 257.112 296.267 257.112 296.267
Husleje 55.295 55.295 66.354 66.354 73.726 73.726 77.413 77.413
Vand,	varme,	el 17.319 17.319 20.589 20.589 23.119 23.119 24.961 24.961
ATP,	A-kasse,	fagforening 6.480 14.664 6.480 17.904 6.480 17.904 6.480 17.904
Forældrebetaling	ti l 	dagtilbud 0 0 11.022 13.880 15.543 19.729 29.079 37.221

Transportudgifter 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000

Samlede	udgifter 79.094 93.278 104.445 124.727 118.869 140.478 137.933 163.499
Boligstøtte 8.292 0 3.408 0 14.544 5.580 23.472 14.508
Børnerelaterede	ydelser 0 0 14.076 14.076 25.152 25.152 42.924 42.924

Særlig	støtte 0 4.214 0 0 3.101 12.065 17.702 26.666
Rådighedsbeløb 132.298 150.949 169.931 185.397 181.040 198.587 203.277 216.866
Rådighedsbeløb	pr.	md.	ekskl.	særlig	støtte 11.025 12.228 14.161 15.450 14.828 15.543 15.465 15.850

Forskelsbeløb	pr.	job	ekskl.	særlig	støtte

Nettokompensationsgrad	ekskl.	særlig	støtte 0,90 0,92 0,95 0,98

Ingen	børn 1	barn 2	børn 3	børn

1.203 1.289 715 385

Tabel	B4.		Rådighedsbeløb	for	et	par	på	kontanthjælp	eller	et	par	hvor	en	er	på	kontanthjælp	og	en	er	i	lavtlønsjob,	2014-regler

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp

2	på	kontant-
hjælp

1	i	job	og	1	
på	kon-

tanthjælp
Arbejdstimer/uge 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer 0	timer 37	timer
Bruttoløn 0 223.420 0 223.420 0 223.420 0 223.420

Kontanthjælp 260.856 101.970 345.192 188.466 345.192 188.466 345.192 188.466

Indkomst	i 	alt 260.856 325.390 345.192 411.886 345.192 411.886 345.192 411.886
Arbejdsmarkedsbidrag 0 17.614 0 17.614 0 17.614 0 17.614

Skat 59.577 70.925 90.626 101.905 90.326 101.605 90.326 101.605

Indkomst	efter	skat 201.279 236.851 254.566 292.367 254.866 292.667 254.866 292.667
Husleje 54.847 54.847 65.817 65.817 73.130 73.130 76.786 76.786
Vand,	varme,	el 17.319 17.319 20.589 20.589 23.119 23.119 24.961 24.961
ATP,	A-kasse,	fagforening 6.480 14.566 6.480 17.806 6.480 17.806 6.480 17.806
Forældrebetaling	ti l 	dagtilbud 0 0 10.932 13.766 15.416 19.567 28.842 36.918

Transportudgifter 0 6.000 0 6.000 0 6.000 0 6.000

Samlede	udgifter 78.646 92.733 103.817 123.978 118.145 139.622 137.069 162.472
Boligstøtte 8.232 3.384 3.816 0 14.856 6.024 23.712 14.880
Børnerelaterede	ydelser 0 0 13.944 13.944 24.924 24.924 42.540 42.540

Særlig	støtte 0 1.582 0 0 3.393 12.225 18.035 26.867
Rådighedsbeløb 130.865 149.085 168.509 182.333 179.895 196.218 202.084 214.482
Rådighedsbeløb	pr.	md.	ekskl.	særlig	støtte 10.905 12.292 14.042 15.194 14.708 15.333 15.337 15.635

Forskelsbeløb	pr.	job	ekskl.	særlig	støtte

Nettokompensationsgrad	ekskl.	særlig	støtte 0,89 0,92 0,96 0,98

Ingen	børn 1	barn 2	børn 3	børn

1.386 1.152 624 297


