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Fordrejet debat om kontanthjælp  
 

De seneste uger er debatten om, hvor meget en modtager af kontanthjælp kan få, bluset op. Der flore-

rer udsagn som, at kontanthjælpsmodtagere ’tjener’ over 300.000 kr. om året, og at en enlig på kon-

tanthjælp med børn får 365.000 efter skat. Det beløb, man modtager i kontanthjælp, ligger helt fast. 

En kontanthjælpsmodtager i Danmark kan modtage omkring 130.000 kr. om året - og omkring 

170.000 kr. om året, hvis man har børn. Ikke mere. Ydelserne, der ligger ud over kontanthjælpen, har 

intet at gøre med, om man er på kontanthjælp eller i job. De udbetales, hvis din indkomst er lav, og du 

har børn. Derfor er det manipulerende, når det fremstilles som om, at kontanthjælpsmodtagere forgyl-

des. 

27. februar 2015 

 

Berlingske Nyhedsbureau skrev d. 22. februar ”Tusindvis af kontanthjælpsmodtagere får over 350.000 

kroner” og d. 26. februar ”Enlig på kontanthjælp med børn får 365.000 efter skat”. Tallene stammer 

blandt andet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. En kontanthjælpsmodtager i Danmark kan modta-

ge omkring 130.000 kr. om året – og omkring 170.000 kr. om året, hvis man har børn. Ikke mere. 

 

Derfor er tallene misvisende, da man får indtryk af, at kontanthjælpsmodtagere har relativt høje ind-

komster. Ydelserne, der ligger ud over kontanthjælpen, har dog intet at gøre med, om man er på kon-

tanthjælp eller ej. De udbetales, hvis din indkomst er lav, og du har børn.  

 

I Danmark er der en række ydelser, som alle har mulighed for at få – hvad enten man er på kontant-

hjælp eller i job. Hvis man er enlig forsørger har man mulighed for bl.a. børnetilskud, børnefamilieydel-

se og friplads. Derudover er der ydelser som f.eks. boligstøtte. Alle disse ydelser er ikke en del af kon-

tanthjælpen, men ydelser som alle har mulighed for at få – også de lavtlønnede i job.  

 
Tabel 1 viser en sammenligning baseret på svaret på spørgsmål 213 til Finansudvalget 2014-15. Der er 

tale om specifikke antagelser om udgifter til husleje og øvrige boligudgifter. Som det ses af tabellen, så 

har en lavtlønnet ret til næsten samme ydelser som en kontanthjælpsmodtager.  

 

Sammenligning af lavtlønnet og kontanthjælpsmodtager med 3 børn på 1, 5 og 10 år 

 Lavtlønnet Kontanthjælp Forskel Forskel pr måned 

Løn/kontanthjælp før skat 222.920 172.992 49.928 4.161 

Løn/kontanthjælp efter skat 155.592 126.049 29.543 2.462 

 Særligt støtte (kontanthjælp)  - 9.823 -9.823 -819 

 Boligstøtte  40.200 40.200 - - 

 Børnefamilieydelse  42.924 42.924 - - 

 Børnetilskud  67.932 67.932 - - 

 Indkomst efter skat  306.648 286.928 19.720 1.643 

 Tilskud til dagtilbud  77.844 77.844 - - 

 I alt  384.492 364.772 19.720 1.643 

 Heraf egenbetaling af ATP  1.080 1.080 - - 

Anm: Der er taget udgangspunkt i de samme forudsætninger som i ”FIU Alm. Del endeligt svar på spørgsmål 213”; Hustanden har en husleje på 

67.000 om året og dertil boligudgifter på 13.623. *Lavtlønnet antages at have en årsløn på 224.000 kr. inkl. egenbetaling af ATP på 1.080 kr. Hus-

leje: 67.000. Øvrige boligudgifter: 13.623 

Kilde: AE på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel. 



 
Senioranalytiker Erik Bjørsted 

  2 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

Boks 1. Mange mulige forskelsbeløb 

Tabel 1 er en illustration af forskellen mellem at være i arbejde og på kontanthjælp for en særlig type familie. Der er dog 
mange forskellige kombinationer af boligforhold og lønindkomst, der kan give anledning til større forskelsbeløb. Dette skyl-
des den særlige støtte som kan tildeles kontanthjælpsmodtagere. Særlig støtte er den eneste af de ovenstående ydelser 

som ikke tildeles lønmodtagere på samme vis som kontanthjælpsmodtagere. 

 

Fakta: Satser for kontanthjælp i 2015 

 

Alle andre ydelser er uafhængig af om man er på kontanthjælp eller i job  

Kilde: AE på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets Familietypemodel 
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