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Enlige kontanthjælpsmodtagere med børn tjener under 1.000 
kr. om måneden eller 50 kr. pr. arbejdsdag ved beskæftigelse 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen har beregnet rådighedsbeløbet for enlige kontanthjælpsmodtagere 
med og uden børn (efter skat, boligstøtte, husleje, varme mv.). Herudover har man beregnet 
rådighedsbeløbet for enlige ufaglærte i et fuldtidsjob til 110 kr. i timen. Det fremgår, at enlige 
kontanthjælpsmodtagere med 1 eller 2 børn har et beskedent incitament til at være i 
beskæftigelse. Fremgangen i rådighedsbeløbet for en enlig kontanthjælpsmodtager med 1 og 2 
børn udgør godt 900 hhv. knap 1.000 kr. om måneden eller ca. 50 kr. pr. arbejdsdag. En enlig 
kontanthjælpsmodtager med 1 barn har et rådighedsbeløb på 9.792 kr. om måneden, mens en 
enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn har et månedligt rådighedsbeløb på 12.987 kr. Ca. 
74.000 personer (herunder kontanthjælpsmodtagere) tjener under 1.000 kr. om måneden ved at 
være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst. For at forbedre incitamentet til at 
arbejde anbefales det, at der indføres et ”gyldent” princip, som indebærer, at en 
kontanthjælpsmodtager altid har et ekstra råderum på minimum 2.000 kr. ved at tage et typisk 
lavtlønnet ufaglært job. Det anbefales, at dette sker ved, at man justerer kontanthjælpen ned 
så ”job-gevinsten” altid udgør minimum 2.000 kr. om måneden. 
 
Arbejdsmarkedsstyrelsen har beregnet rådighedsbeløbet for enlige kontanthjælpsmodtagere med 
og uden børn1. Herudover har man beregnet rådighedsbeløbet for enlige ufaglærte i et job til 
110. kr. i timen2. I beregningerne er der taget højde for arbejdsløn, kontanthjælp, betaling af 
indkomstskat, husleje, vand, varme, el, ATP, A-kasse- samt fagforeningskontingent, 
forældrebetaling til dagtilbud, boligstøtte, børnetilskud og særlig støtte. I figur 1 er 
rådighedsbeløbene angivet, mens der i appendiks er angivet de bagvedliggende data.  
 

 

                                            
1
 Personen har modtaget kontanthjælp mindre end 6 måneder 

2
 Svar til Finansudvalget (FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8) samt beregninger fra 

Arbejdsmarkedsstyrelsen 
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Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen samt Beskæftigelsesministeriet 
Anm.: Rådighedsbeløb er defineret som samlede indtægter efter skat (kontanthjælp eller løn), boligstøtte, 

børnetilskud og særlig støtte, fratrukket de samlede faste udgifter (herunder husleje, vand, varme, el, ATP, 
A-kasse, fagforening og forældrebetaling til dagtilbud) 
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Det fremgår, at enlige kontanthjælpsmodtagere med 1 eller 2 børn har et beskedent incitament 
til at være i arbejde frem for på kontanthjælp. En enlig kontanthjælpsmodtager med 1 barn har 
et rådighedsbeløb på 9.792 kr. om måneden, mens en ufaglært til 110 kr. i timen har et 
rådighedsbeløb på 10.715 kr. Dvs. at gevinsten ved at være i beskæftigelse er på godt 900 kr. om 
måneden eller knap 50 kr. pr. arbejdsdag (20 arbejdsdage pr. måned).   
 
En enlig kontanthjælpsmodtager med 2 børn har et rådighedsbeløb på 12.987 kr.3 om måneden, 
mens den ufaglærte med 2 børn har et rådighedsbeløb på 13.984 kr. om måneden. Dvs. en 
jobgevinst på ca. 1.000 kr. om måneden eller ca. 50 kr. pr. arbejdsdag. 
 
Tager man en kontanthjælpsmodtager uden børn udgør rådighedsbeløbet 5.187 kr., mens den 
ufaglærte har et rådighedsbeløb på 7.542 kr.  I dette tilfælde er der en jobgevinst på 2.355 kr. 
 
 
74.000 personer tjener under 1.000 kr. om måneden ved at arbejde 
Beskæftigelsesministeriet har beregnet, at ca. 3,2 pct. af arbejdsstyrken har en fremgang i 
rådighedsbeløbet på under 1.000 kr. om måneden ved at være i beskæftigelse frem for at være 
på overførselsindkomst4. Det svarer til, at 74.000 personer (herunder kontanthjælpsmodtagere) 
tjener under 1.000 kr. om måneden ved at arbejde. Tallet er beregnet ud fra en arbejdsstyrke 
på 2,31 millioner personer, hvilket er lavere end den arbejdsstyrkeopgørelse, der normalt 
anvendes5. 
 
For at forbedre incitamentet til at arbejde anbefales det, at der indføres et ”gyldent” princip, 
som indebærer, at en kontanthjælpsmodtager altid har et ekstra råderum på minimum 2.000 kr. 
ved at tage et typisk lavtlønnet ufaglært job. Det anbefales, at dette sker ved, at man justerer 
kontanthjælpen ned, så ”job-gevinsten” altid udgør minimum 2.000 kr. om måneden. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
3
 Kontanthjælpsbeløbene er for personer, der har modtaget kontanthjælp i mindre end 6 måneder. Efter 6 

måneder skal en kontanthjælpsmodtager betale ATP, hvilket reducerer det månedlige rådighedsbeløb med ca. 

60 kr. 
4
 Beskæftigelsesministerens svar til Folketinget, BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 24 

5
 Arbejdsstyrken dækker over personer i alderen 18-66 år, der i løbet af året hovedsagelig er beskæftigede, 

selvstændige eller ledige. Med denne opgørelse udgjorde arbejdsstyrken 2.31 millioner i 2011. Dette afviger 

fra det normale arbejdsstyrkebegreb, der sædvanligvis tager udgangspunkt i personernes socioøkonomiske 

status i november 
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Appendiks 
 

Husstandsøkonomi for enlige med hhv. 0, 1 og 2 børn på kontanthjælp (personen har modtaget 
kontanthjælp i mindre end 6 måneder) og ved beskæftigelse til 110 kr./time 

  Ingen børn 1 barn 2 børn 

  

Kontant-
hjælp 

Fuldtids-
arbejde 

Kontant-
hjælp 

Fuldtids-
arbejde 

Kontant-
hjælp 

Fuldtids-
arbejde 

Arbejdstimer/uge 0 timer 37 timer 0 timer 37 timer 0 timer 37 timer 

A-indkomst 0 211.624 0 211.624 0 211.624 

Kontanthjælp 120.528 0 160.140 0 160.140 0 

Indkomst i alt 120.528 211.624 160.140 211.624 160.140 211.624 

Arbejdsmarkedsbidrag 0 16.843 0 16.843 0 16.843 

Skat 27.089 48.256 41.275 47.956 40.975 47.656 

Indkomst efter skat 93.439 146.524 118.865 146.824 119.165 147.124 

Husleje 41.880 41.880 62.220 62.220 62.220 62.220 

Vand, varme, el 9.600 9.600 12.480 12.480 12.480 12.480 

ATP, A-kasse, fagforening 0 10.830 0 10.830 0 10.830 
Forældrebetaling til 
dagtilbud 0 0 0 0 0 0 

Samlede udgifter 51.480 62.310 74.700 85.530 74.700 85.530 

Boligstøtte 6.288 6.288 32.016 25.968 37.332 32.160 

Børnetilskud 0 0 41.320 41.320 74.048 74.048 

Særlig støtte 13.992 0 0 0 0 0 

Rådighedsbeløb* 62.239 90.502 117.501 128.582 155.845 167.802 

Rådighedsbeløb pr. md.* 5.187 7.542 9.792 10.715 12.987 13.984 

Forskelsbeløb 2.355 923 997 

Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen samt Beskæftigelsesministeriet 

 

 
 
 


