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Ny indkomsttrappe erstatter kontanthjælpsloftet 
Kontanthjælpsloftet med 29 individuelle lofter bliver afskaffet og erstattet af en 
indkomsttrappe med 11 niveauer for hvad man maksimalt kan få i boligstøtte og 
særlig støtte. Indkomsttrappen sikrer, at der fortsat er en økonomisk gevinst ved at 
komme i arbejde på lavtlønsområdet og at forsikre sig i dagpengesystemet.  

 

 

 
Med indkomsttrappen er fastsat forskellige niveauer for det maksimale beløb for, 
hvad kontanthjælpsmodtagere kan modtage samlet i boligstøtte og særlig støtte ved 
siden af kontanthjælpen.   
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Lempeligere indkomstfradrag 
Indkomstfradraget i kontanthjælpen for lønindkomst bliver lempet, så det bliver 
mere attraktivt for kontanthjælpsmodtagere at tage selv få lønnede timer og arbejde 
bare få timer om ugen.  

Det lempeligere indkomstfradrag indeholder et fribeløb på 2.500 kr. eller 5.000 kr. 
om måneden afhængigt af ydelsesniveau, og for arbejdsindkomst, man tjener over 
fribeløbet, bliver 65 procent fradraget i kontanthjælpen.  

 

Når summen af arbejdsindkomst og kontanthjælp udgør 100 eller 85 procent af den 
maksimale dagpengesats – afhængigt af ydelsesniveau – vil lønnen blive fradraget 
krone for krone i kontanthjælpen.  
 

 
Lempet indkomstfradrag 

Kontanthjælpsmodtagere fyldt 30 år og personer, der modtager kontanthjælp for 
personer under 30 år, uddannelseshjælp eller SHO-ydelse på samme niveau: 

• Kan tjene 2.500 kr. om måneden uden at der sker fradrag i hjælpen, hvorefter 65 
pct. af arbejdsindkomsten fradrages i kontanthjælpen.  
 

Når summen af arbejdsindkomst og kontanthjælp udgør 100 pct. af den maksimale 
dagpengesats, vil lønnen blive fradraget krone for krone. 

Modtagere af kontanthjælp for personer under 30 år, uddannelseshjælp eller SHO-
ydelse på lavere satser): 

• Kan tjene 5.000 kr. om måneden uden at der sker fradrag i hjælpen, hvorefter 65 
pct. af arbejdsindkomsten fradrages i ydelsen. 
 

• Når summen af arbejdsindkomst og kontanthjælp udgør 85 pct. af den maksi-
male dagpengesats (indkomstloft), vil lønnen blive fradraget krone for krone. 
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