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Ydelseskommissionen kom i juni 2021 med deres forslag til en kontanthjælpsreform. Regeringens 
nye kontanthjælpsaftale ser i høj grad bort fra Ydelseskommissionens arbejde. CEPOS har i dette 
notat udarbejdet et forslag til et nyt forenklet kontanthjælpssystem med afsæt i 
Ydelseskommissionens model. 

Ydelseskommissionens forslag til et nyt kontanthjælpssystem indebærer højere ydelser til mange 
forsørgere og dermed et lavere incitament til at tage et fuldtidsjob, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
Men strukturen i Ydelseskommissionens forslag er fornuftig, fordi kontanthjælpssystemet forenkles.  

• CEPOS’ forslag fastholder Ydelseskommissionens struktur med 2 satser: Grundsats (som 
erstatning for bl.a. integrationsydelse) og forhøjet sats (som erstatning for kontanthjælp). 
Desuden afskaffes (som i kommissionens forslag) kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen, særlig 
støtte og aktivitetstillæg. 

• Ydelseskommissionens forslag om fritidstillæg afskaffes, fordi det er formynderisk og 
administrativt dyrt. Desuden reduceres de øvrige satser, så der er et stærkt incitament til at tage 
et arbejde, jf. tabellen. Med CEPOS’ forslag øges gevinsten ved at tage et lavtlønsjob fra 2.200 
kr. (i Ydelseskommissionens forslag) til 4.300 kr. for en enlig med 2 børn, jf. figuren. 

• Forslaget vil øge arbejdsudbuddet med i størrelsesordenen 1.250 personer (500 mere end 
Ydelseskommissionens forslag og godt 900 mere end regeringens nye kontanthjælpsreform). 
Desuden forbedres de offentlige finanser med ca. 1 mia. kr. 

Forslag til satser i nyt kontanthjælpssystem sammenlignet med Ydelseskommissionens forslag 
  CEPOS Ydelseskommissionen Ændring ift. YK 
Satser i kr. pr. måned Forhøjet sats Grundsats Forhøjet sats Grundsats Forhøjet sats Grundsats 
Kontanthjælp 9.200 6.000 10.450 6.600 -1.250 -600 
Fast børnetillæg 1.800 2.500 3.550 3.550 -1.750 -1.050 
Tillæg, enlige uden børn 3.000 1.500 2.250 1.000 750 500 
Fritidstillæg pr. barn (skattefrit) 0 0 450 450 -450 -450 

 

 
Gevinst ved lavtlønsjob (forskelsbeløb) pr. måned, enlige, kontanthjælp/forhøjet sats 
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Ydelseskommissionen fremlagde i juni 2021 sit forslag til et nyt kontanthjælpssystem. Nu har 
regeringen indgået en kontanthjælpsaftale, som i høj grad ser bort fra Ydelseskommissionens 
arbejde. Generelt indebærer Ydelseskommissionens forslag højere ydelser til forsørgere og dermed 
et lavere incitament til at finde et fuldtidsjob, hvilket ikke er hensigtsmæssigt1. Men selve strukturen i 
Ydelseskommissionens forslag er fornuftig, blandt andet fordi den mærkbart forenkler det 
nuværende meget komplicerede kontanthjælpssystem. 

I dette notat beskrives et alternativt forslag til et nyt kontanthjælpssystem, som fastholder 
strukturen i Ydelseskommissionens forslag, men hvor ydelserne generelt er lavere (hvilket øger 
gevinsten ved at tage et lavtlønsjob), samtidig med at det er muligt for kontanthjælpsmodtagerne at 
opretholde en beskeden, men acceptabel levestandard. 
 

Ydelseskommissionens forslag 

Der er gode grunde til, at Ydelseskommissionen starter forfra og designer et helt nyt 
kontanthjælpssystem. For selvom kontanthjælpssystemet under VLAK gav en mærkbar gevinst ved at 
tage et lavtlønsjob, så var det også alt for kompliceret (og er det fortsat). Med Ydelseskommissionens 
ord:  
 
”Kontanthjælpssystemet er i dag et yderst komplekst system med mange forskellige ydelser, satser og 
særregler. Kontanthjælpssystemet består af både kontanthjælp, uddannelseshjælp og 
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og for hver ydelse er der en række særlige 
satser og tillæg. Derudover indeholder kontanthjælpsloftet i alt 29 individuelle lofter, og 225-
timersreglen gælder kun for nogle borgere – de mest udsatte borgere er undtaget for reglen.”  
 
Ydelseskommissionens forslag indebærer, at kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse 
laves om til 2 satser: Grundsats på 6.600 kr. samt forhøjet sats: 10.450 kr. Forhøjet sats opnås enten 
gennem beskæftigelse/uddannelse (og ophold i landet i 7 ud af 8 år) eller gennem grundskole (og 
ophold i landet i 12 ud af 13 år), jf. appendiks 1. Desuden består forslaget af et børnetillæg, et tillæg 
til enlige uden børn samt et fritidstillæg. Forslaget indebærer en afskaffelse af bl.a. 
kontanthjælpsloft, 225-timers-reglen, særlig støtte og aktivitetstillæg2, som i dag bidrager til at gøre 
kontanthjælpssystemet meget kompliceret. 
 
Den disponible indkomst med Ydelseskommissionens forslag fremgår af tabel 1, hvor der også 
sammenlignes med et grundbudget (baseret på Rockwool Fondens minimumsbudget), som ifølge 
Ydelseskommissionen ”udgør et pejlemærke for den nedre grænse af ydelsen for at sikre borgere og 
familier i kontanthjælpssystemet en ensartet levestandard, som muliggør et beskedent, men sundt liv 
med mulighed for at deltage i familie- og samfundsmæssige sammenhænge.” 

  

 
1 Se CEPOS-notat ”Ydelseskommissionens forslag forværrer jobincitamentet for forsørgere”, juni 2021 
2 Desuden afskaffer Ydelseskommissionen særlige satser for unge under 30 år med visse psykiske lidelser 
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Tabel 1 
Disponibel indkomst med Ydelseskommissionens forslag samt grundbudget og 
lavindkomstgrænse, 2021 

  
Enlig, 0 

børn 
Enlig, 1 

barn 
Enlig, 2 

børn 
Enlig, 3 

børn 
Par, 0 
børn 

Par, 1 
barn 

Par, 2 
børn 

Par, 3 
børn 

Forhøjet sats 10.000 16.700 20.400 23.400 16.800 22.400 24.700 26.700 
Grundsats 6.900 14.700 18.000 21.000 12.100 19.000 21.300 23.300 
Grundbudget 10.000 13.900 16.300 19.200 15.300 18.100 20.800 23.800 
Forskel, grundsats ift. 
grundbudget -3.100 800 1.700 1.800 -3.200 900 500 -500 
Lavindkomst-grænse (DST) 11.100 14.300 17.700 21.000 16.600 19.900 23.200 26.600 

Anm.: Danmarks Statistiks (DST) lavindkomstgrænse udgør 50 pct. af medianindkomsten. Der er taget 
udgangspunkt i 2019-grænsen (frem for 2020), for at undgå at grænsen påvirkes af udbetalingerne af indefrosne 
feriepenge i 2020. 2019-grænsen er opregnet til 2021-niveau med lønudviklingen. 
Kilde: Ydelseskommissionen, Danmarks Statistik samt CEPOS-beregninger 

 

Generelt er ydelsesniveauerne for forsørgere med Ydelseskommissionens forslag højere end 
grundbudgettet. Til gengæld er ydelsen på grundsatsen for ikke-forsørgere markant lavere end 
grundbudgettet. 

CEPOS’ forslag til et alternativt kontanthjælpssystem 

I dette notat anvendes en timeløn på 123,4 kr. (i 2021-niveau), som er den samme timeløn som 
Ydelseskommissionen anvendte (baseret på mindstelønnen for en ufaglært HK-arbejder). Dette gøres 
for at skabe sammenlignelighed med Ydelseskommissions opgørelser. I andre sammenhænge 
anvender CEPOS en timeløn på 133,5 kr.3 

Sigtepunkterne for CEPOS’ forslag til et nyt kontanthjælpssystem er følgende: 

§ Der skal være en mærkbar gevinst på mindst 2.500 kr. (og gerne mere) ved at være i job frem for 
på kontanthjælp (ved en timeløn på 123,4 kr.4) 

§ Den disponible indkomst på grundsatsen (integrationsydelse og unge under 30 år) skal for 
børnefamilier omtrent svare til grundbudgettet.  

§ For ikke-forsørgere på grundsats kan ydelserne være lavere end grundbudgettet, bl.a. fordi SU-
satsen for ikke-forsørgere er relativt lav ift. grundbudgettet. 

§ Den disponible indkomst på den forhøjede sats (kontanthjælp) skal være lidt over 
grundbudgettet og skal desuden være højere end den disponible indkomst på grundsatsen. 

§ I de tilfælde, hvor der er en konflikt mellem sigtepunktet om at det skal betale sig at arbejde og 
sigtepunktet for den disponible indkomst, vægter sigtepunktet om at det skal kunne betale sig at 
arbejde stærkest. Dette er primært tilfældet for par med børn. 

På baggrund af ovenstående er der udarbejdet et konkret forslag, som tager udgangspunkt i 
Ydelseskommissionens model, men hvor der er foretaget ændringer i satserne, jf. tabel 2. Den 

 
3 Se fx CEPOS-notat: ”Kontanthjælpsaftale medfører lavindkomstfælder: Kun 500 kr. i gevinst ved at gå fra 10 til 37 timer – svarer til en 
timeløn på 5 kr.”, juni 2022 
4 Hvis der lægges en højere timeløn til grund, skal gevinsten ved at tage et job også være højere. 
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overordnede struktur fra Ydelseskommissionen fastholdes, dvs. ligesom i Ydelseskommissionens 
forslag afskaffes fx kontanthjælpsloft, 225-timersreglen, særlig støtte og aktivitetstillæg. 

Tabel 2 
Forslag til satser i nyt kontanthjælpssystem sammenlignet med Ydelseskommissionens forslag,  
2021-niveau 

  CEPOS Ydelseskommissionen 
Ændring (CEPOS-

Ydelseskommissionen) 
Satser i kr. pr. måned Forhøjet sats Grundsats Forhøjet sats Grundsats Forhøjet sats Grundsats 
Kontanthjælp 9.200 6.000 10.450 6.600 -1.250 -600 
Fast børnetillæg 1.800 2.500 3.550 3.550 -1.750 -1.050 
Tillæg, enlige uden børn 3.000 1.500 2.250 1.000 750 500 
Fritidstillæg pr. barn (skattefrit) 0 0 450 450 -450 -450 

Kilde: Ydelseskommissionen, Danmarks Statistik samt CEPOS-beregninger 
 
Sammenlignet med Ydelseskommissionen medfører forslaget at satserne for kontanthjælp og 
børnetillæg reduceres, mens tillægget til enlige uden børn forhøjes. 

Desuden afskaffes fritidstillægget. Det skyldes, at det både er formynderisk (forældre skal være 
forældre, ikke kommunen) og samtidig meget dyrt at administrere (det koster 50 mio. kr. i 
administration for at udbetale 130 mio. kr.5) 

Derudover ændres kriteriet for at få forhøjet sats. Dels skal uddannelse udover grundskolen ikke 
indgå som kriterie, og dels skal beskæftigelseskravet på 2½ år løbende være opfyldt (i modsætning til 
Ydelseskommissionens forslag, hvor det blot skal være opfyldt når man ansøger), jf. appendiks 1. 

Af figur 1 fremgår de disponible indkomster (indkomster efter skat) som følger af forslaget. 

Figur 1 
Disponibel indkomst pr. måned, CEPOS-forslag til nyt kontanthjælpssystem, 2021 

 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommission 

 
5 Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar på beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 502 (2020-21) 
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En anden måde at illustrere de disponible indkomster på er ved at vise den disponible indkomst 
relativt til grundbudgettet, jf. figur 2: 

§ Grundsatsen er meget tæt på grundbudgettet for enlige forsørgere. For par med børn er 
indkomsten på grundsatsen lidt lavere end grundbudgettet, hvilket skyldes hensynet til, at det 
skal kunne betale sig at arbejde. For ikke-forsørgere er indkomsten lavere end grundbudgettet 
(omtrent på SU-niveau). 

§ Den forhøjede sats er omtrent på eller op til ca. 10 pct. over grundbudgettet. 

Figur 2 
Disponibel indkomst relativt til grundbudget med CEPOS-forslag 

 
 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommission 

 
Forslaget reducerer generelt ydelserne sammenlignet med Ydelseskommissionens forslag, jf. 
appendiks 2. Det øger gevinsten ved at tage et lavtlønsjob. Det vurderes, at forslaget vil øge 
arbejdsudbuddet med i størrelsesordenen 500 personer ift. Ydelseskommissionens forslag. Det 
kommer oven i effekten på 750 personer af Ydelseskommissionens forslag (på lang sigt), dvs. den 
samlede effekt på arbejdsudbuddet er ca. 1.250 personer, svarende til en forøgelse af jobeffekten 
med ca. 67 pct. 
 
Forslaget vurderes at forbedre de offentlige finanser med i størrelsesordenen 1 mia. kr. ift. 
Ydelseskommissionens forslag (som er udgiftsneutralt).  

Gevinst ved at tage et lavtlønsjob  

En af udfordringerne med Ydelseskommissionens model er, at den reducerer gevinsten ved at tage et 
lavtlønsjob (forskelsbeløbet) mærkbart for forsørgere på forhøjet sats (kontanthjælp). CEPOS’ 
alternative forslag retter op på dette, se herunder, hvor forskelsbeløb for enlige er vist. Forskelsbeløb 
for par fremgår af appendiks 3. 
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Integrationsydelse/grundsats 
Ydelseskommissionens forslag øger forskelsbeløbet en anelse for enlige forsørgere ift. VLAK-regler, jf. 
figur 3. CEPOS’ forslag øger forskelsbeløbet mærkbart for enlige med børn.  
 

Figur 3 
Gevinst ved lavtlønsjob (forskelsbeløb) pr. måned, enlige, integrationsydelse/grundsats 

 
Anm.: Transportudgifter i forbindelse med job er sat til 600 kr. pr. måned. Timelønnen er sat til 123 kroner, 
svarende til mindstelønnen for HK-området 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 

 
Kontanthjælp/forhøjet sats 
Ydelseskommissionens forslag reducerer forskelsbeløbet mærkbart for enlige forsørgere, jf. figur 4. 
CEPOS’ forslag forhøjer gevinsten omtrent tilbage til kontanthjælpen under VLAK-regler.  
 

Figur 4 
Gevinst ved lavtlønsjob (forskelsbeløb) pr. måned, enlige, kontanthjælp/forhøjet sats 
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Anm.: Transportudgifter i forbindelse med job er sat til 600 kr. pr. måned. Timelønnen er sat til 123 kroner, 
svarende til mindstelønnen for HK-området 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 

Ændringer i ydelser ift. kontanthjælpssystemet med VLAK-regler 

I forhold til kontanthjælpen med VLAK-regler fremgår ændringen i de disponible indkomster af figur 
5. Overordnet indebærer forslaget følgende ændringer ift. i dag: 

§ Integrationsydelse/grundsats: Ydelsen for ikke-forsørgere og par med børn fastholdes omtrent 
på niveau med VLAK-regler. For enlige forsørgere reduceres ydelserne med ca. 1.500 kr. 
Reduktionen skyldes, at enlige forsørgere i dag har relativt høje ydelser ift. grundbudgettet, jf. 
appendiks 46. Med CEPOS-forslaget har enlige forsørgere en indkomst på niveau med 
grundbudgettet, jf. figur 2 ovenfor.  

§ Kontanthjælp/forhøjet sats: For enlige forsørgere fastholdes den disponible indkomst omtrent 
uændret med forslaget. For forsørgerpar reduceres ydelsen med 2-4.000 kr., afhængigt af antal 
børn. Den relativt kraftige reduktion skyldes, at disse familietyper i dag har en relativ høj ydelse 
relativt til grundbudgettet og at det skal kunne betale sig at arbejde, jf. appendiks 3 og 4.  

Figur 5 
Ændring i disponibel indkomst pr. måned, CEPOS-forslag ift. kontanthjælp med VLAK-regler 

 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 

Om at bruge grundbudgettet som udgangspunkt for ydelser i 
kontanthjælpssystemet og lavindkomstgrænse 

Ydelseskommissionen bruger et grundbudget som et pejlemærke for ydelserne. Det er 
grundlæggende et godt og fornuftigt udgangspunkt. Der bør samtidig være en markant gevinst ved at 
tage et arbejde. 

 
6 Grundsatsen erstatter udover integrationsydelsen også de lavere satser i kontanthjælpssystemet for personer under 30 år, herunder 
uddannelseshjælp. Ifølge Ydelseskommissionen er ydelsesniveauerne for integrationsydelse og uddannelseshjælp stort set identiske. 
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Diskussionen om relativ fattigdom og lavindkomster baseres oftest på en definition, hvor man er 
fattig, hvis man har en indkomst under 50 pct. af medianen. Et langt bedre alternativ til ”50 pct. af 
medianen” er at anvende et grundbudget. Et grundbudget indebærer, at det opgøres, hvilke varer og 
tjenester man skal kunne købe for at kunne leve en tilværelse med et nødvendigt og beskedent 
forbrug. Dermed er det muligt at forholde sig til de varer, der indgår i det konkrete budget. Det er det 
ikke i dag, hvor man bruger 50 pct. af medianindkomsten, hvilket forekommer at være en meget 
arbitrær grænse. Hvorfor lige 50 pct. og ikke fx 40 pct. af medianen? 
 
Problemet med at bruge 50 pct. af medianindkomsten blev udstillet med udbetalingen af de 
indefrosne feriepenge (som forhøjer medianindkomsten). Ifølge Danmarks Statistik betød 
udbetalingen af de indefrosne feriepenge isoleret set7, at der kom 4.100 flere ”fattige” i 2020 – 
selvom ingen blev dårligere stillet af udbetalingen. Mere generelt er problemet med at bruge 50 pct. 
af medianindkomsten, at hvis alle bliver 10 pct. rigere - også dem med lavest indkomst - så vil der 
ikke komme færre ”fattige”, selvom personer med lave indkomster også er blevet rigere. 

En anden fordel ved at anvende et grundbudget er, at det automatisk medtager effekter af 
afgiftsændringer. Ved anvendelse af 50 pct. af medianen vil selv en afskaffelse af momsen på 25 pct. 
ikke påvirke antallet med lave indkomster, selvom varerne bliver billigere. Anvendes et grundbudget, 
vil fx en momsnedsættelse (og andre afgiftsændringer som fx højere CO2-afgift) automatisk påvirke 
varernes pris i grundbudgettet. Ligeledes vil prisstigninger (inflation) også automatisk påvirke 
grundbudgettet (i modsætning til lavindkomstgrænsen). 

Om Rockwool Fondens Minimumsbudget 

Ydelseskommissionens grundbudget bygger på Rockwool Fondens minimumsbudget. De 
minimumsbudgetter, som Rockwool Fonden har lagt frem, er kun brudstykker af et 
minimumsbudget. Rockwool Fonden har ikke fremlagt et fuldt minimumsbudget, hvor man kan se 
præcist, hvad der indgår i budgettet (og det har heller ikke været muligt at få det udleveret af 
Rockwool Fonden). Og så er det ikke muligt at diskutere, om minimumsbudgettet er rimeligt eller ej. 

Men der er nogle klare indikationer på, at Rockwools minimumsbudget (og dermed 
Ydelseskommissionens grundbudget) er for højt.  

Rockwool Fonden har lagt ind i sit minimumsbudget, at der er udgifter på ca. 1.100 kr. om måneden 
til forsikringer for et par med 2 børn. Det er højt, da en indboforsikring koster ca. 200 kr. om 
måneden. Den høje forsikringspræmie skyldes bl.a., at der også antages udgifter til A-kasse-
kontingent, hvilket ikke er relevant for mange lavindkomstfamilier herunder fx 
kontanthjælpsfamilier. Månedlige transportudgifter på 1.900 kr. for en kontanthjælpsfamilie 
forekommer også højt, ligesom man må undre sig over et bogbudget på 800 kr. om året, når bøger 
kan lånes gratis på biblioteker. Desuden forekommer det ubegrundet at medtage udgifter til et ur, 
givet at alle har en mobiltelefon. 

  

 
7 Sammen med 1.000 kr. check til overførselsmodtagere. 
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Appendiks 1. Kriterier for at få forhøjet sats 

Ydelseskommissionens forslag indebar to veje til at opnå ret til forhøjet sats – enten grundskole eller 
beskæftigelse/uddannelse, jf. tabel A1.1.  
 
CEPOS’ forslag modificerer Ydelseskommissionens forslag mht. uddannelseskrav. Med CEPOS’ forslag 
kan man ikke få forhøjet sats gennem en erhvervskompetencegivende uddannelse.  
 
Samtidig ændres kravet om 2½ års beskæftigelse (for at få forhøjet sats efter 7 års ophold): Med 
Ydelseskommissionens forslag skal kravet kun være opfyldt ved ansøgningstidspunktet. Det giver et 
uheldigt incitament til at undlade at tage et job, hvis man allerede er på forhøjet sats. Det skyldes, at 
man risikerer at ryge ned på grundsatsen, hvis man mister jobbet og skal ansøge om kontanthjælp 
igen. Derfor ændres kravet om 2½ års beskæftigelse til at skulle være opfyldt løbende. Dermed vil 
den negative incitamentseffekt bortfalde.  
 

Tabel A1.1  
To veje til forhøjet sats – forslag fra Ydelseskommissionen og CEPOS (forskelle er markeret med 
understregning) 

 Ydelseskommissionen CEPOS 

Første vej 
§ Forhøjet sats ved gennemført erhvervs-

kompetencegivende uddannelse eller 2,5 års 
ordinær beskæftigelse inden for de seneste ti 
år og 

§ Lovligt ophold i riget i syv ud af de seneste 
otte år efter det fyldte 18. år  

Det vil sige, at man tidligst er berettiget til 
forhøjet sats, når man er fyldt 25 år. 

Kravet om 2½ års beskæftigelse skal kun være 
opfyldt på ansøgningstidspunktet 

§ Forhøjet sats ved 2,5 års ordinær 
beskæftigelse inden for de seneste ti 
år og 

§ Lovligt ophold i riget i syv ud af de 
seneste otte år efter det fyldte 18. år  

Det vil sige, at man tidligst er berettiget 
til forhøjet sats, når man er fyldt 25 år. 

Kravet om 2½ års beskæftigelse skal 
løbende være opfyldt 

Anden vej 
§ Forhøjet sats ved bestået afgangseksamen på 

grundskoleniveau og  

§ Lovligt ophold i riget i 12 ud af de seneste 13 
år efter det fyldte 18. år  

Det vil sige, at man er berettiget til forhøjet sats, 
når man er fyldt 30 år og har gennemført 
grundskolen. 

§ Forhøjet sats ved bestået 
afgangseksamen på 
grundskoleniveau og  

§ Lovligt ophold i riget i 12 ud af de 
seneste 13 år efter det fyldte 18. år  

Det vil sige, at man er berettiget til 
forhøjet sats, når man er fyldt 30 år og 
har gennemført grundskolen. 
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Appendiks 2. Ændring i disponibel indkomst, CEPOS-forslag ift. 
Ydelseskommissionen 

 
Figur A2.1 
Ændring i disponibel indkomst pr. måned, CEPOS-forslag ift. Ydelseskommissionen-forslag 

 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 
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Appendiks 3. Forskelsbeløb for par 

 
Figur A3.1 
Forskelsbeløb for par, integrationsydelse og grundsats 

 
Anm.: Transportudgifter i forbindelse med job er sat til 600 kr. pr. måned. Der er desuden indregnet effekter af 
ændring i daginstitutionsbetaling. Forskelsbeløbene for par angiver det samlede forskelsbeløb, ved at begge 
kommer i arbejde, divideret med 2. Dvs. forskelsbeløbene er pr. person. 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 

 
Figur A3.2 
Forskelsbeløb for par, kontanthjælp og forhøjet sats 

 
Anm.: Transportudgifter i forbindelse med job er sat til 600 kr. pr. måned. Der er desuden indregnet effekter af 
ændring i daginstitutionsbetaling. Forskelsbeløbene for par angiver det samlede forskelsbeløb, ved at begge 
kommer i arbejde, divideret med 2. Dvs. forskelsbeløbene er pr. person. 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 
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Appendiks 4. Disponibel indkomst i kontanthjælpssystemet med VLAK-regler 
samt CEPOS-forslag - relativt til grundbudgettet 

Figur A4.1 
Integrationsydelse: Disponibel indkomst med VLAK-regler samt CEPOS-forslag, relativt til 
grundbudget 

 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 

 
Figur A4.2 
Kontanthjælp: Disponibel indkomst med VLAK-regler samt CEPOS-forslag, relativt til 
grundbudget 

 
Kilde: CEPOS-beregninger på baggrund af Ydelseskommissionen 
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