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Rådighedsbeløb for forskellige familietyper – i dag 

og med et nyt kontanthjælpsloft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskellen på rådighedsbeløbet, som familietyper på kontanthjælp har i dag med 

gældende regler sammenlignet med et nyt kontanthjælpsloft, fremgår af tabel 1.  

 

Hvordan rådighedsbeløbet beregnes, og hvad et rådighedsbeløb er, beskrives nær-

mere i faktaboks 1.  

 
Tabel 1. Rådighedsbeløb efter skat og faste udgifter: Familietyper på kontanthjælp i dag og 

med nyt kontanthjælpsloft 

Kroner pr.  

Måned i 2015-pl. 

I dag 

(gældende regler) 

Nyt 

kontanthjælpsloft 

Enlige   

0 børn 5.300 5.300 

1 barn 9.700 7.200 

2 børn 13.100 10.200 

3 børn 16.500 12.800 

4 børn 20.500 15.900 

Ægtepar (samlevende par)   

0 børn 10.700 9.200 

1 barn 14.500 13.800 

2 børn 15.600 14.400 

3 børn 17.600 15.300 

4 børn 19.500 15.600 
Anm.: Der er taget udgangspunkt i personer over 30 år. Rådighedsbeløbet er opgjort efter bruttoboligudgifter. 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. Der 

er antaget øvrige boligudgifter på mellem 761 kr. og 1.296 kr. pr. måned. I familier med 1 barn er barnet 5 år, i familier 

med 2 børn er børnene 5 og 10 år, i familier med 3 børn er børnene 5, 10 og 14 år og i familier med 4 børn er børnene 

1, 5, 10 og 14 år. Tallene er afrundede.  

Kilde: Beskæftigelsesministeriets beregninger på Familietypemodellen fra oktober 2015. 
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Faktaboks 1. Rådighedsbeløb – hvad er det, og hvordan beregnes det? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et rådighedsbeløb beregnes, som det beløb en person har til rådighed, når skatten og de 

faste udgifter er betalt. Rådighedsbeløb kan både opgøres før og efter boligudgifter. Rå-

dighedsbeløbet før boligudgifter er det beløb, som en person har til bolig, mad, tøj, fritids-

aktiviteter (licens, foreninger mv.) og ferie mv.  

 

Rådighedsbeløb for de forskellige familietyper beregnes under en række forudsætninger 

om blandt andet boligudgifter og børnenes alder. Forudsætningerne om huslejen bygger 

blandt andet på registeranalyser af huslejeniveauet. Beregningerne gælder kun for konkre-

te familier med præcis de karakteristika, som er forudsat i beregningen. I det omfang kon-

krete familiers huslejeudgifter fx er anderledes end forudsat i familietyperne, vil de konkre-

te rådighedsbeløb også være anderledes. 

 

Rådighedsbeløbet for fx et ægtepar beregnes på følgende måde: 

 Først beregnes den samlede skattepligtige indkomst for ægteparret. Det gøres ved 

først at tage summen af ægtefællernes kontanthjælp.  

 Så trækkes skatten fra den samlede skattepligtige indkomst 

 Dertil lægges boligstøtte og eventuelt særlig støtte, som de har ret til givet de forudsat-

te boligudgifter og antal børn. Disse ydelser er skattefrie. 

 Dertil lægges børne- og ungeydelse, som parret har ret til givet antallet af børn og bør-

nenes alder. Denne ydelse er skattefri. 

 Så trækkes familiens egenbetaling til daginstitution fra, og dermed fås rådighedsbelø-

bet før boligudgifter. 

 Herfra kan man fratrække boligudgifterne bestående af huslejen og udgifter til el, vand 

og varme. Hermed fås rådighedsbeløbet efter boligudgifter. 

 
Eksempel på beregning af rådighedsbeløb før og efter aftalen om et kontanthjælpsloft: 
Ægtepar med to børn, begge er på kontanthjælp (voksensats). Kr. pr. måned. 

 Gældende regler (uden loft) 

 

Med et kontanthjælpsloft 

Indtægter, skat og udgifter (+/-)   

+ Kontanthjælp til den ene ægtefælle 14.400 14.400 
+ Kontanthjælp til den anden ægtefælle 14.400 14.400 
- Skat mv. -8.000 -8.000 
+ Særlig støtte 0 0 
+ Boligstøtte 1.200 0 
+ Børne- og ungeydelse 2.100 2.100 
- Egenbetaling til daginstitution -1.300 -1.300 
= Rådighedsbeløb før boligudgifter 22.900 21.700 
- udgifter til husleje, el, vand og varme -7.300 -7.300 

= Rådighedsbeløb efter boligudgifter  15.600 14.400 

 


