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Kontanthjælpsloftet 
 

Enlige forældre på kontanthjælp 

mister tusindvis af kroner  
 

AE har regnet på konsekvenserne af det nye kontanthjælpsloft for enlige forældre på kontant-

hjælp på Skatteministeriets familietypemodel. En enlig med to børn på kontanthjælp mister 

mellem 30.000 kr. og 35.000 kr. årligt, som konsekvens af regeringens kontanthjælpsloft. Det 

svarer til et reduceret rådighedsbeløb på tusindvis af kroner hver eneste måned. Hvis en enlig 

mor med to børn oveni kontanthjælpsloftet også rammes af 225-timersreglen, så reduceres 

rådighedsbeløbet med mere end 3.000 kr., hver eneste måned. 

 
 

Af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl  

og analysechef Jonas Schytz Juul    3. marts 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• AE har regnet på konsekvenserne af det nye kontanthjælpsloft for enlige forældre på 
kontanthjælp på Skatteministeriets familietypemodel. Det årlige og månedlige rådig-
hedsbeløb for en enlig med to børn bliver kraftigt reduceret som konsekvens af kontant-
hjælpsloftet. 
 

• En enlig forælder på kontanthjælp kan se frem til at miste 2.500 kr. til 2.900 kr., hver 
eneste måned som konsekvens af regeringens kontanthjælpsloft afhængig af børnenes 
alder og familiens bolig. 
 

• Rammes den enlige forsørger med to børn ligeledes af 225-timersreglen, så reduceres 
familiens rådighedsbeløb med knap 38.000 kr. årligt. Det svarer til mere end 3.000 kr. 
om måneden.  
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Loft over kontanthjælp har store konsekvenser for enlige med børn 

AE har regnet på konsekvenserne af det nye kontanthjælpsloft for enlige forældre på kontanthjælp på 

Skatteministeriets familietypemodel.  

  

Tabel 1 viser det årlige og månedlige rådighedsregnskab for en enlig med to børn. Beregningerne bygger 

på oplysningerne om en specifik enlig kontanthjælpsmodtagers bolig, børn mv., som DR har leveret. Et 

månedligt regnskab for familien ses i bilagstabel 1.  

 

Ser man på familiens økonomi før og efter indførelsen af det nye kontanthjælpsloft, så viser beregninger 

på Skatteministeriets familietypemodel, at familiens boligstøtte bliver reduceret med 30.432 kr. årligt 

svarende til lidt over 2.500 kr. pr. måned, hvilket betyder, at familiens samlede rådighedsbeløb bliver 

reduceret tilsvarende.  

 

Det skal bemærkes, at modellen ikke medtager andre udgifter end dem, der er forbundet med husleje 

og forbrug til el, varme og vand.  

 

Tabel 1. Konsekvenser af kontanthjælpsloftet for en enlig med to børn pba. DR’s oplysninger 

 Før Efter Forskel Forskel 

 Kr., årsbasis Kr., månedligt 

Kontanthjælp  173.820   173.820   -     -    

Børnetilskud og normalbidrag  31.364   31.364   -     -    

Børnefamilieydelse  22.272   22.272   -     -    

Boligstøtte  42.180   11.748   -30.432   -2.536  

Overførselsindkomst  269.636   239.204   -30.432   -2.536  

Skatter  47.486   47.486   -     -    

Disponibel indkomst før bolig  222.150   191.718   -30.432   -2.536  

Boligudgifter  120.228   120.228   -     -    

Disponibel indkomst efter bolig  101.922   71.490   -30.432   -2.536  

Anm: Beregnet ud fra følgende oplysninger leveret af DR: 1 barn på 10 år, 1 barn på 14 år, boligareal 94 kvm., husleje 8.019 kr. pr. måned og udgifter 

til vand, varme og el på 2.000 kr. pr. måned. Da begge børn har adresse hos kontanthjælpsmodtageren modtager hun børne- og ungeydelse for 

begge børn. Bidrag fra faderen på 1.247 kr. pr. måned indgår i ”børnetilskud og normalbidrag”. 

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriets familietypemodel 

 

Beskæftigelsesministeriet har ligeledes regnet på, hvordan forskellige familiers rådighedsbeløb ændres 

efter skatter og faste udgifter før og efter kontanthjælpsloftet.  

 

Resultaterne af Beskæftigelsesministeriets beregninger er gengivet i tabel 2. Af tabellen ses det, at æn-

dringen i casens rådighedsbeløb på 2.500 kr. ligger tæt på Beskæftigelsesministeriets beregning af en 

enlig med to børn, der med lidt andre antagelse om bolig og børnenes alder mister 2.900 kr. pr. måned 

på kontanthjælpsloftet. 

 
  



Kontanthjælpsloftet 
Enlige forældre på kontanthjælp mister tusindvis af kroner 

  3 

Tabel 2. Rådighedsbeløb for familietyper på kontanthjælp i dag og med nyt kontanthjælpsloft 

 I dag Nyt kontanthjælpsloft Forskel 

Enlige Kr. pr. måned 

0 børn 5.300 5.300 - 

1 barn  9.700 7.200 -2.500 

2 børn 13.100 10.200 -2.900 

3 børn  16.500 12.800 -3.700 

4 børn 20.500 15.900 -4.600 

Anm: Mere om antagelserne ses i notatet fra Beskæftigelsesministeriet. ”Rådighedsbeløb for forskellige familietyper – i dag og med nyt kontant-

hjælpsloft”, Beskæftigelsesministeriet, nov. 2015. Tabellen er i 2015-priser 

Kilde: AE pba. Beskæftigelsesministeriet 

 

Grunden til at der er forskel på rådighedsbeløbet mellem tabel 1 og 2 skyldes forskelle i boligstørrelse og 

pris samt børnenes aldre. 

 

225-timers reglen betyder, at enlige med børn risikerer at blive ramt endnu hårdere 

Hvis den enlige mor ikke opfylder reglen om 225-timers arbejde inden for det seneste år, og det vurderes, 

at hun kan arbejde, og dermed skal opfylde reglen, så kan hun få reduceret kontanthjælpen med 1.000 

kr. pr. måned.  

 

Reduktionen i kontanthjælpen medfører ikke højere boligstøtte eller særlig støtte. Hvis man oveni kon-

tanthjælpsloftet også rammes af 225-reglen, så reduceres familiens rådighedsbeløb med 37.888 kr. år-

ligt eller knap 3.200 kr. månedligt, jf. tabel 3. 

 

Tabel 3. Konsekvenser for case ved kth-loft og reduktion af kontanthjælp ved 225-timersreglen 

 Før Efter Forskel Forskel 

 Kr., årsbasis Kr., månedligt 

Kontanthjælp 173.820 161.820 -12.000 -1.000 

Børnetilskud og normalbidrag 31.364 31.364 - - 

Børnefamilieydelse 22.272 22.272 - - 

Boligstøtte 42.180 11.748 -30.432 -2.536 

Overførselsindkomst 269.636 227.204 -42.432 -3.536 

Skatter 47.486 42.943 -4.544 -379 

Disponibel indkomst før bolig 222.150 184.261 -37.888 -3.157 

Boligudgifter  120.228   120.228   -     -    

Disponibel indkomst efter bolig     101.922 101.922 101.922 101.922         64.033 64.033 64.033 64.033         ----37.888 37.888 37.888 37.888         ----3.157 3.157 3.157 3.157     

Anm: Beregnet ud fra følgende oplysninger, 1 barn på 10 år, 1 barn på 14 år, boligareal 94 kvm., husleje 8019 kr. pr. måned og udgifter til vand, 

varme og el på 2.000 kr. pr. måned. Da begge børn har adresse hos kontanthjælpsmodtageren modtager hun børne- og ungeydelse for begge børn. 

Bidrag fra faderen på 1.247 kr. pr. måned indgår i ”børnetilskud og normalbidrag”. 

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriets familietypemodel 
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Bilag 

 

Bilagstabel 1. Månedligt regnskab for case oplyst af DR 

 
Før 

Efter kontanthjælpsloft,  

men før 225-timersreglen 

 Månedligt, kr.  

Kontanthjælp  14.485   14.485  

Børnetilskud og normalbidrag  2.614   2.614  

Børnefamilieydelse  1.856   1.856  

Boligstøtte  3.515   979  

Overførselsindkomst  22.470   19.934  

Skatter  3.957   3.957  

Disponibel indkomst før bolig  18.512   15.976  

Boligudgifter  10.019   10.019  

Disponibel indkomst efter bolig  8.493   5.957  

Anm: Beregnet ud fra følgende oplysninger, 1 barn på 10 år, 1 barn på 14 år, boligareal 94 kvm., husleje 7651 kr. pr. måned og udgifter til vand, 

varme og el på 2.100 kr. pr. måned. Da begge børn har adresse hos kontanthjælpsmodtageren modtager hun børne- og ungeydelse for begge børn.  

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriets familietypemodel 

 

 


