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Gevinsten ved at arbejde efter jobreformens fase 1 

 
 
 Det nye kontanthjælpsloft vil sikre, at alle kontanthjælpsmodtagere vil opleve en 

indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsjob til en løn i den lavere ende – og at de 
allerfleste familietyper vil opnå en mærkbart større gevinst end i dag. 
 
Et ægtepar med to børn, hvor begge er på kontanthjælp, får en samlet gevinst på ca. 
3.100 kr. om måneden, hvis den ene får et arbejde til en løn på 17.700 kr. Det er 
1.200 kr. mere end i dag, svarende til en fremgang i den disponible indkomst på ca. 
14 procent. For en enlig kontanthjælpsmodtager med to børn stiger gevinsten med 
2.900 kr. Den enlige med to børn får fremover en gevinst på 4.400 kr. om måne-
den, hvis den enkelte kommer i arbejde, jf. tabel 1.   
 
Gevinsten er beregnet for en række familietyper. Der er tale om regneeksempler. 
Det betyder, at beregningerne bygger på en række antagelser om blandt andet bo-
ligudgifter, børnenes alder og lønindkomsten ved beskæftigelse. Gevinsten for fa-
milier med andre karakteristika vil afvige fra regneeksemplerne. 
 
Tabel 1. Beskæftigelsesgevinst for kontanthjælpsfamilier fyldt 30 år ved kontanthjælpsloft, 
kroner (2015-pl.) 
 Gevinst i dag Gevinst med nyt loft Forskel 
Enlig    
Ingen børn 3.500 3.500 0 
1 barn 1.000 3.600 2.500 
2 børn 1.400 4.400 2.900 
3 børn 600 4.400 3.800 
 
Ægtepar    
Ingen børn 2.200 3.700 1.500 
1 barn 2.100 2.800 600 
2 børn 1.900 3.100 1.200 
3 børn 1.400 3.700 2.300 
 
Samlevende    
Ingen børn 2.700 4.000 1.300 
1 barn 1.100 1.600 500 
2 børn 1.100 1.900 800 
3 børn 600 2.200 1.600 
Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af kontanthjælpsloftet. Der er forudsat en 
månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.801 kr. og en husleje på 6.138 kr. for andre familietyper, samt øvrige bo-
ligudgifter på mellem 761 og 1.236 kr. om måneden afhængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år og 
går i børnehave, i familier med 2 børn er børnene 5 og 10 og i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år. Det er 
forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en månedsløn på 17.700 kr. (ekskl. pension). Beskæftigelsesgevinster-
ne for par opgøres under forudsætning af, at den ene person kommer i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangs-
punkt i, at afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt er udfaset for samlevende. Tallene er afrundede.  
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen. 
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Gevinsten ved at arbejde styrkes yderligere med indførelse af 225 timers reglen. 
Den samlede effekt af både kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen fremgår af ta-
bel 2.  
 
Enlige med to børn opnår fx en samlet gevinst på 4.900 kr. ved at komme i arbejde. 
Det er 3.500 kr. mere end i dag, svarende til en fremgang i den disponible indkomst 
på ca. 29 procent. For ægtepar med to børn stiger gevinsten med 2.000 kr., hvis den 
ene kommer i arbejde.   
 
Hvis kontanthjælpsloftet har betydet, at boligstøtten og den særlige støtte er blevet 
reduceret, kan kontanthjælpsmodtagere igen modtage hele støtten eller noget af 
den, hvis de begynder at arbejde blot få timer om ugen.  
  
Hvis 225 timers reglen har betydet, at kontanthjælpsmodtagere har mistet noget af 
kontanthjælpen eller den fulde kontanthjælp, vil de, så snart de har arbejdet 225 ti-
mer, svarende til seks ugers arbejde, igen være berettiget til fuld kontanthjælp. 
 
Tabel 2. Beskæftigelsesgevinsten for kontanthjælpsfamilier over 30 år ved kontanthjælps-
loft og 225 timers regel, kroner (2015-pl.) 
 Gevinst i dag Gevinst med loft og 

225 timers regel 
Forskel 

Enlige    
0 børn 3.500 4.100 600 
1 barn 1.000 4.200 3.100 
2 børn 1.400 4.900 3.500 
3 børn 600 5.000 4.300 
 
Ægtepar    
0 børn 2.200 4.200 2.000 
1 barn 2.100 3.600 1.500 
2 børn 1.900 3.900 2.000 
3 børn 1.400 4.300 2.900 
 
Samlevende    
0 børn 2.700 4.600 1.900 
1 barn 1.100 2.200 1.000 
2 børn 1.100 2.400 1.300 
3 børn 600 2.600 2.000 
Anm.: Der er taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, der omfattes af kontanthjælpsloftet og ikke opfylder be-
skæftigelseskravet i 225-timers-reglen. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.801 kr. og en 
husleje på 6.138 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og 1.236 kr. om måneden af-
hængig af familietypen. I familier med et barn er barnet 5 år og går i børnehave, i familier med 2 børn er børnene 5 og 
10 og i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år. Det er forudsat, at beskæftigede er fuldtidsansatte til en må-
nedsløn på 17.700 kr. (ekskl. pension). Beskæftigelsesgevinsterne for par opgøres under forudsætning af, at den ene 
person kommer i beskæftigelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, at afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt er 
udfaset for samlevende. Tallene er afrundede.  
Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen. 
 
 


