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Kontanthjælpsloft 
 

Det nye kontanthjælpsloft rammer 

enlige markant hårdere end tidligere 
 

Det såkaldt ’moderne’ kontanthjælpsloft som er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance og Konservative rammer særlig hårdt enlige med børn. Sammenligner man 

med det kontanthjælpsloft, der var gældende under den gamle VK-regering og som blev af-

skaffet i 2011, er det nye loft væsentlig hårdere særligt for enlige. 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 28. november 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• På en række punker er det nye kontanthjælpsloft endnu hårdere end det kontanthjælps-
loft, der var gældende fra 2004 til det blev afskaffet i 2011. Mens man først kunne blive 
ramt af det gamle kontanthjælpsloft efter at have modtaget kontanthjælp i 6 sammen-
hængende måneder, så kan man blive ramt af det nye kontanthjælpsloft så snart man 
begynder at modtage hjælp. 

• For en enlig forsørger med et barn var det gamle loft på 17.984 kr. pr. måned. Med det 
nye loft er grænsen på 15.031 kr. Altså er loftet knap 3.000 kr. lavere end de gamle regler

• For personer der er på integrationsydelse er det såkaldt ’moderne’ kontanthjælpsloft 
endnu lavere. For en enlig med et barn er loftet således på 14.018 kr., hvilket er næsten 
4.000 kr. lavere end det gamle loft. 

• En enlig på kontanthjælp med et barn mister 2.300 kr. i rådighedsbeløb hver eneste må-
ned som følge af kontanthjælpsloftet, hvilket svarer til en tilbagegang i rådighedsbeløbet 
på 23,7 pct.  
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Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige forsørgere hårdt 

Der er en række forskelle mellem det gamle kontanthjælpsloft, som blev indført i 2004 og var gælden-

de frem til det blev afskaffet i 2011, og det nye såkaldt ’moderne’ kontanthjælpsloft som netop er blevet 

aftalt mellem Regeringen, DF, K og LA. Samlet er det nye loft væsentlig strammere på en række punk-

ter. Det forventes da også, at det nye loft vil give et provenu på 420 mio. kr. på lang sigt, mens det 

gamle kontanthjælpsloft blev vurderet at styrke den strukturelle saldo med 80 mio. kr.1 

 

Der er en række punkter, hvor det moderne kontanthjælpsloft vurderes at være væsentlig strammere 

end det gamle kontanthjælpsloft: 

 

• Mens man først kunne blive ramt af det gamle kontanthjælpsloft efter at have modtaget hjælp 

i 6 sammenhængende måneder, så kan man blive ramt af nye kontanthjælpsloft så snart man 

begynder at modtage kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 

• Mens der i det gamle loft var en maks. grænse for hvor meget man kunne blive skåret i bolig-

støtte mv. som følge af loftet, så er der i det nye loft ingen overgrænse for hvor meget man 

kan blive skåret i boligstøtte og særlig støtte. 

• I det nye loft er der særlig lave satser for personer som modtager kontanthjælp på ungesat-

sen, modtager uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Det var ikke tilfældet i det gamle 

kontanthjælpsloft 

• På en række punkter er det såkaldt ’moderne’ kontanthjælpsloft lavere end det gamle kon-

tanthjælpsloft. Særligt enlige vil opleve et lavere kontanthjælpsloft end der tidligere var gæl-

dende. Det er uddybet nedenfor. 

 

I tabel 1 er der vist en tidslinje over kontanthjælpsloftet, som altså oprindeligt blev indført af VK-

regeringen i 2004, blev afskaffet i 2011 og nu genindføres i en såkaldt ’moderne’ og strammere version 

fremover. 

 

Tabel 1. Tidslinje over kontanthjælpsloftet 

Periode Loft Hvem rammes? 

2004-2011 Oprindeligt kontanthjælpsloft 
Omfatter personer der modtager hjælp i 6 sammenhængende måne-
der 

2012-2015 Kontanthjælpsloftet er afskaffet - 

2016-? ’Moderne’ kontanthjælpsloft 
Omfatter alle modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og inte-
grationsydelse så snart de begynder at modtage hjælp 

Kilde: AE på baggrund af aftale om jobreform fase I samt Kulegravning af kontanthjælpsområdet, Beskæftigelsesministeriet. 

 

Et andet element i jobreform fase I er 225-timersreglen. I den regel ligger der et krav om, at alle mod-

tagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der godt kan arbejde skal opfylde et 

krav om mindst 225-timers arbejde inden for et år. I de gamle time-regler fra før 2012 var det kun æg-

tepar på kontanthjælp der kunne blive ramt af dette krav. I den nye aftale er enlige på kontanthjælp og-

så omfattet.  

 

                                                                 
1
 Ifølge svar på BEU spm. 449 af 11 oktober 2013 vil en genindførelse af kontanthjælpsloftet fra 2004 ”… forbedre den strukturelle saldo med i alt om-

kring 80 mio. kr.” mens det i aftaleteksten om jobreform fase I forventes at det moderne kontanthjælpsloftet vil styrke de offentlige finanser med 

420 mio. kr. på lang sigt. 



Kontanthjælpsloft 
Det nye kontanthjælpsloft rammer enlige markant hårdere end tidligere 

  3 

Det nye kontanthjælpsloft har endnu lavere satser for enlige 

For par over 30 år på kontanthjælp er niveauet for det nye kontanthjælpsloft svarende til niveauet for 

det gamle kontanthjælpsloft. For enlige over 30 år på kontanthjælp er det nye kontanthjælpsloft lavere 

end det gamle kontanthjælpsloft. Eksempelvis for en enlig forsørger med et barn var det gamle loft på 

17.984 kr. pr. måned. Med det nye loft er grænsen på 15.031 kr. Altså er loftet knap 3.000 kr. lavere 

end de gamle regler. Det er vist i tabel 2. 

 

Tabel 2. Sammenligning af gammelt KTH-loft og nye regler, kontanthjælpsmodtagere over 30 år 

 Gamle regler - 2015 niveau Nye regler, voksensats Forskel 

Par uden børn        10.849         10.849                  -    

Par med 1 barn        14.416         14.416                  -    

Par med 2 børn eller flere        14.416         14.416                  -    

Enlig uden børn        14.416         13.121         -1.295  

Enlig med 1 barn        17.984         15.031         -2.953  

Enlig med 2 børn eller flere        17.984         15.385         -2.599  

Anm.: Det gamle loft blev afskaffet i 2012. Satserne der var gældende i 2011 er kørt frem til 2015 niveau med satsreguleringen. 

Kilde: AE på baggrund af aftale om jobreform fase I samt Finansministeriets familietypemodel. 

 

Hertil kommer, at man i det såkaldt ’moderne’ kontanthjælpsloft har indført et endnu lavere loft for de 

kontanthjælpsmodtagere, der er på ungesats. Det er satsen for unge under 30 år, som har en uddan-

nelse. For disse personer er kontanthjælpsloftet lavere end de gamle regler både for par og for enlige. 

Eksempelvis er loftet for en enlig under 30 år med en uddannelse uden børn på 10.044 kr. Det er 4.372 

kr. lavere end det gamle loft. Det er vist i tabel 3. 

 

Tabel 3. Sammenligning af gammelt kontanthjælpsloft og nye regler, ungesats 

 
Gamle regler - 2015 niveau Nye regler, ungesats Forskel 

Par uden børn 10.849 9.349 -1.500 

Par med 1 barn 14.416 12.309 -2.107 

Par med 2 børn eller flere 14.416 12.187 -2.229 

Enlig uden børn 14.416 10.044 -4.372 

Enlig med 1 barn 17.984 14.734 -3.250 

Enlig med 2 børn eller flere 17.984 15.088 -2.896 

Anm.: Det gamle loft blev afskaffet i 2012. Satserne der var gældende i 2011 er kørt frem til 2015 niveau med satsreguleringen. 

Kilde: AE på baggrund af aftale om jobreform fase I samt Finansministeriets familietypemodel. 

 

For personer der er på integrationsydelse eller på uddannelseshjælp (unge under 30 år uden en ud-

dannelse) er loftet endnu lavere. For en enlig uden børn under 30 år og uden en uddannelse er loftet 

således på 9.648 kr., hvilket er næsten 5.000 kr. lavere end det gamle loft. Det er vist i tabel 4. 
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Tabel 4. Sammenligning af gammelt kontanthjælpsloft og nye regler. Integrationsydelse og uddan-
nelseshjælp 

 
Gamle regler - 2015 niveau Nye regler, integrationsydelse Forskel 

Par uden børn 10.849 8.958 -1.891 

Par med 1 barn 14.416 11.738 -2.678 

Par med 2 børn eller flere 14.416 11.580 -2.836 

Enlig uden børn 14.416 9.648 -4.768 

Enlig med 1 barn 17.984 14.018 -3.966 

Enlig med 2 børn eller flere 17.984 14.372 -3.612 

Anm.: Det gamle loft blev afskaffet i 2012. Satserne der var gældende i 2011 er kørt frem til 2015 niveau med satsreguleringen. 

Kilde: AE på baggrund af aftale om jobreform fase I samt Finansministeriets familietypemodel. 

 

Enlige forsørgere rammes hårdt af det nye kontanthjælpsloft 

I tabel 5 er konsekvenserne af kontanthjælpsloftet vist. Her er vist konsekvenserne på rådighedsbelø-

bet i forhold til i dag, hvor der altså ikke er noget kontanthjælpsloft. Her fremgår det, at en enlig på 

kontanthjælp med et barn mister 2.300 kr. hver eneste måned, hvilket svarer til en tilbagegang i rådig-

hedsbeløbet på 23,7 pct. For en enlig med fire børn reduceres rådighedsbeløbet med 4.300 kr. Det vi-

ste eksempel er for kontanthjælpsmodtagere over 30 år som er på voksensats.  

 

Tabel 5. Fald i rådighedsbeløb for enlige over 30 år på kontanthjælp  

 
Rådighedsbeløb i dag Rådighedsbeløb kontanthjælpsloft Ændring Ændring i pct. 

0 børn 5.300 5.300 0 0,0 

1 barn 9.700 7.400 -2.300 -23,7 

2 børn 13.100 10.500 -2.600 -19,8 

3 børn 16.500 13.100 -3.400 -20,6 

4 børn 20.500 16.200 -4.300 -21,0 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriet 

 

Par på kontanthjælp får også et lavere rådighedsbeløb  

Ser man på par på kontanthjælp, så har de nye regler også konsekvenser for dem. Tabel 6 viser fald i 

rådighedsbeløb for par over 30 år på kontanthjælp. 

 

Af tabel 6 fremgår det, at et par på kontanthjælp får reduceret rådighedsbeløbet med 1.500 kr. hver 

måned. For par med børn afhænger faldet i rådighedsbeløbet af, hvor mange børn man har. For et par 

med et barn reduceres rådighedsbeløbet med knap 5 pct., hvor det for et par med fire børn reduceres 

med 20 pct.  
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Tabel 6. Fald i rådighedsbeløb for par over 30 år på kontanthjælp 

Par Rådighedsbeløb i dag Rådighedsbeløb kontanthjælpsloft Ændring Ændring i pct. 

0 børn 10.700 9.200 -1.500 -14,0 

1 barn 14.500 13.800 -700 -4,8 

2 børn 15.600 14.400 -1.200 -7,7 

3 børn 17.600 15.300 -2.300 -13,1 

4 børn 19.500 15.600 -3.900 -20,0 

Kilde: AE på baggrund af Beskæftigelsesministeriet 

 

Det nye såkaldt ’moderne’ kontanthjælpsloft er altså ikke bare en væsentlig stramning i forhold til i 

dag, hvor der ikke er noget kontanthjælpsloft. Det er på en række punkter også en stramning i forhold 

til det gamle kontanthjælpsloft som var gældende i perioden 2004-2011. Med de nye strammere regler 

for kontanthjælpsloft og 225-timers regel er der reel fare for, at fattigdommen vil stige endnu mere 

fremover. 


