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Hovedelementer i kontanthjælpsaftalen  
 

 

 
Aftalen om et kontanthjælpssystem, hvor det kan betale sig at arbejde, indeholder 
tre elementer: 
 
1. Et nyt kontanthjælpsloft 
2. Skærpet rådighed: En 225 timers regel 
4. Ret til fire ugers ferie i stedet for fem uger 
 
Et nyt kontanthjælpsloft 
Der indføres et nyt kontanthjælpsloft, så det bedre kan betale sig at arbejde. Det 
nye loft skal gælde, så snart man begynder at modtage kontanthjælp. 
 
Udgangspunktet for det nye kontanthjælpsloft er:  
• Kontanthjælpsmodtagere skal have en større økonomisk gevinst ved at tage et 

job til en månedsløn i den lave ende af lønskalaen, når der tages højde for, 
hvad de samlet set modtager i kontanthjælp, boligstøtte, særlig støtte, tilskud til 
dagsinstitutionsbetaling, børne- og ungeydelse samt børnetilskud efter skat.  

• Ingen kan få den samlede ydelse reduceret med mere end summen af særlig 
støtte og boligstøtte. Dermed reduceres kontanthjælpen eller de børnerelaterede 
ydelser ikke. 

 
Kontanthjælpsloftet varierer efter, om kontanthjælpsmodtagerne er enlige eller gif-
te/samlevende, og efter antallet af børn. jf. tabel 1.  
 
Tabel 1. Loftstørrelser ved et nyt kontanthjælpsloft, kr. pr. måned, 2015-pl (brutto)  
 Nyt loft Kontanthjælpssats 

 for voksne 
Enlige uden børn 13.121 10.849 
Enlige forsørgere med 1 barn 15.031 14.416 
Enlige forsørgere med 2 børn eller flere 15.385 14.416 
Samlevende og gifte uden børn 10.849 10.849 
Samlevende og gifte med 1 barn 14.416 14.416 
Samlevende og gifte med 2 børn eller flere 14.416 14.416 
Anm.: For modtagere af de lavere ydelser er der beregnet teknisk korrigerede lofter, så modtagere af ydelser på for-
skellige niveauer så vidt muligt sidestilles. 
Kilde: Beskæftigelsesministeriet.  

 
Loftet kommer også til at gælde for modtagere af uddannelseshjælp og integrati-
onsydelse.  
 
Det nye loft betyder, at stort set alle familietyper opnår en større gevinst ved at 
komme i arbejde end i dag.  
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Skærpet rådighed: En 225 timers regel 
Der indføres en 225 timers regel, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal do-
kumentere, at de står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at arbejde minimum 225 
timer indenfor et år. Det svarer til ca. seks ugers fuldtidsarbejde og skal tilskynde 
til, at alle bibeholder en tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Konsekvens ved ikke at leve op til 225 timers reglen for ægtepar 
Hvis den ene person i et ægtepar ikke opfylder kravet, bortfalder kontanthjælpen 
(voksensats). Hvis begge personer i ægteparret ikke lever op til rådighedsreglen, 
bortfalder kun den ene kontanthjælp. Så snart begge har arbejdet 225 timer, sva-
rende til seks ugers arbejde, vil ægteparret igen være berettiget til fuld kontant-
hjælp. 
 
Ægteparret får kun reduceret hjælpen svarende til én voksensats, hvis den ene eller 
begge ægtefæller har en lavere kontanthjælpsydelse end fuld voksensats (fx uddan-
nelseshjælp eller integrationsydelse).  
 
Konsekvens ved ikke at leve op til 225 timers reglen for ugifte 
Voksensatsen for kontanthjælp er i dag 14.416 kr. for forsørgere og 10.849 kr. for 
ikke-forsørgere. Hvis den ugifte person, der modtager disse satser, ikke lever op til 
rådighedsreglen, reduceres hjælpen med 1.000 kr. pr. måned. Så snart den ugifte 
har arbejdet 225 timer, svarende til seks ugers arbejde, vil den pågældende igen 
være berettiget til fuld kontanthjælp. 
 
Personer, som modtager hjælp på mindre end voksensatserne, får reduceret hjælpen 
med 500 kr. pr. måned.  
 
Ugifte, der modtager hjælp på SU-niveau, bliver fritaget for 225 timers reglen. Det 
samme gælder for ugifte, der modtager integrationsydelse.  
 
Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af 225-timesreglen, 
hvis kommunen vurderer, at det ikke aktuelt er realistisk, at pågældende kan arbej-
de svarende til kravet. 
 
Ret til fire ugers ferie i stedet for fem 
Kontanthjælpsmodtageres ret til ferie ændres fra fem til fire uger. Personer, der har 
modtaget uddannelses- eller kontanthjælp eller revalideringsydelse i sammenhæn-
gende 12 måneder, får ret til fire ugers ferie i stedet for de nuværende fem uger. Fe-
rien skal aftales med jobcentret, og en ferieperiode må maksimalt vare to uger. 
 


