
 

FAKTAARK 

1. Et enkelt og mere gennemskueligt system – uden 

kontanthjælpsloftet 
 

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.  

Ydelseskommissionen lægger op til et langt mere enkelt og gennemskueligt kontanthjælpssystem. Det 

styrker borgerens retssikkerhed, og gør det nemmere for borgeren at forstå og reagere på de økonomi-

ske incitamenter til at tage et arbejde eller en uddannelse. Samtidig bliver det nemmere for sagsbe-

handleren at vejlede borgeren. 

Ydelseskommissionen anbefaler, at et nyt kontanthjælpssystem bygges op omkring et optjenings-

princip, som gælder for alle, og hvor kontanthjælpssystemet kun består af én forsørgelsesydelse med 

to satser i form af grundsats og forhøjet sats, samt et tillæg bestemt af familietypen. Ydelseskommissi-

onens model betyder, at der ikke er behov for et kontanthjælpsloft. For at forenkle systemet yderligere, 

anbefales det at afskaffe en række særlige ydelser. Ydelseskommissionen anbefaler således at afskaffe 

bl.a.:  

 Kontanthjælpsloftet 

 225-timersreglen 

 Særlig støtte 

 Aktivitetstillægget for unge under 30 år 

 Særlige satser for unge under 30 år med visse psykiske lidelser 

To veje til at blive berettiget til forhøjet sats: 

 

Beskæftigelse eller uddannelse:  

 Forhøjet sats ved gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse eller 2,5 års ordinær be-

skæftigelse 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. 

 

Grundskole:  

 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 grund-

skolen. 

 


