
 

FAKTAARK 

6. Familietypeeksempler 

Tabel 1  

Fra uddannelseshjælp til grundsats, enlig uddannelsesparat uden børn. 2021. Kr. pr. måned. 

 Uden timer 2 timers arbejde om ugen 10 timers arbejde om ugen 

 Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende 
 regler 

Ydelseskom-
missionen 

Løn 0 0 1.050 1.050 5.350 5.350 

+Kontanthjælp 6.400 7.600 5.650 7.600 2.750 6.900 

+Særlig støtte 1.050 0 850 0 100 0 

+Boligstøtte 600 600 600 600 600 600 

-Virkning af kontanthjælpsloft 0 0 0 0 0 0 

-Skat mv. -900 -1.350 -1.050 -1.750 -1.650 -3.250 

=Disponibel indkomst 7.150 6.850 7.150 7.500 7.150 9.650 
 

 Anm.: ’Virkning af kontanthjælpsloft’ er reduktionen i særlig støtte og boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet ved gældende regler. Der er 

forudsat en månedlig husleje svarende til medianhuslejen for kontanthjælpsmodtagere, afrundet til nærmeste 500 kr., samt udgifter til el, 

vand og varme på 784 kr. pr. måned.  Der er forudsat en timeløn på 123,42 kr., svarende til den overenskomstfastsatte mindsteløn som 

ufaglært inden for hk-området.   

Kilde: Familietypemodellen fra december 2020 og egne beregninger. 

 

 

 
Tabel 2  

Fra aktivitetsparat til grundsats, enlige uden børn. 2021. Kr. pr. måned. 

 Uden timer 2 timers arbejde om ugen 10 timers arbejde om ugen 

 Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende 
 regler 

Ydelseskom-
missionen 

Løn 0 0 1.050 1.050 5.350 5.350 

+Kontanthjælp 11.700 7.600 10.950 7.600 8.050 6.900 

+Særlig støtte 1.050 0 800 0 50 0 

+Boligstøtte 600 600 600 600 600 600 

-Virkning af kontanthjælpsloft 0 0 0 0 0 0 

-Skat mv. -2.950 -1.350 -3.050 -1.750 -3.650 -3.250 

=Disponibel indkomst 10.400 6.850 10.400 7.500 10.400 9.650 
 

 Anm.: ’Virkning af kontanthjælpsloft’ er reduktionen i særlig støtte og boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet ved gældende regler. Der er 

forudsat en månedlig husleje svarende til medianhuslejen for kontanthjælpsmodtagere, afrundet til nærmeste 500 kr., samt udgifter til el, 

vand og varme på 784 kr. pr. måned.  Der er forudsat en timeløn på 123,42 kr., svarende til den overenskomstfastsatte mindsteløn som 

ufaglært inden for hk-området.  Ved gældende regler er der taget udgangspunkt i personer, som ikke berøres af 225-timersreglen.   

Kilde: Familietypemodellen fra december 2020 og egne beregninger. 
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 Tabel 3  

Fra SHO-ydelsesmodtager til grundsats, ægtepar uden børn. 2021. Kr. pr. måned. 

 Uden timer 2 timers arbejde om ugen 10 timers arbejde om ugen 

 Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende 
 regler 

Ydelseskom-
missionen 

Løn 0 0 1.050 1.050 5.350 5.350 

+Kontanthjælp 12.450 13.200 11.700 13.200 8.800 12.500 

+Særlig støtte 0 0 0 0 0 0 

+Boligstøtte 750 750 750 750 750 750 

-Virkning af kontanthjælpsloft 0 0 0 0 0 0 

-Skat mv. -1.600 -1.900 -1.750 -2.300 -2.400 -3.800 

=Disponibel indkomst 11.600 12.050 11.750 12.700 12.500 14.800 
 

 Anm.: ’Virkning af kontanthjælpsloft’ er reduktionen i særlig støtte og boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet ved gældende regler. Der er 

forudsat en månedlig husleje svarende til medianhuslejen for kontanthjælpsmodtagere, afrundet til nærmeste 500 kr. Der er forudsat udgif-

ter til el, vand og varme på 1.090 kr. pr. måned, og der er set bort fra evt. danskbonus. Der er forudsat en timeløn på 123,42 kr., svarende til 

den overenskomstfastsatte mindsteløn som ufaglært inden for hk-området. Opgørelserne med beskæftigelse tager udgangspunkt i, at den 

ene ægtefælle er i arbejde.  

Kilde: Familietypemodellen fra december 2020 og egne beregninger. 

 

 Tabel 4  

Fra SHO-ydelsesmodtager til grundsats, ægtepar med 3 børn. 2021. Kr. pr. måned. 

 Uden timer 2 timers arbejde om ugen 10 timers arbejde om ugen 

 Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende 
 regler 

Ydelseskom-
missionen 

Løn 0 0 1.050 1.050 5.350 5.350 

+Kontanthjælp 17.400 20.300 16.650 20.300 13.750 19.600 

+Særlig støtte 0 0 0 0 0 0 

+Boligstøtte 3.600 3.350 3.600 3.150 3.600 2.550 

+Børne- og ungeydelse 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 

+Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 0 0 0 0 0 

+Børnebidrag/særligt børnetilskud 0 0 0 0 0 0 

-Virkning af kontanthjælpsloft 0 0 0 0 0 0 

-Skat mv. -3.450 -4.550 -3.600 -4.950 -4.200 -6.450 

=Disponibel indkomst  20.450 22.000 20.650 22.450 21.350 24.000 

Fritidstillæg 0 1.350 0 1.350 0 1.350 
 

 Anm.: ’Virkning af kontanthjælpsloft’ er reduktionen i særlig støtte og boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet ved gældende regler. Der er 

forudsat en månedlig husleje svarende til medianhuslejen for kontanthjælpsmodtagere, afrundet til nærmeste 500 kr., samt udgifter til el, 

vand og varme på 1.275 kr. pr. måned.  Der er forudsat en timeløn på 123,42 kr., svarende til den overenskomstfastsatte mindsteløn som 

ufaglært inden for hk-området.  Der tages udgangspunkt i familier over 30 år, der har optjent fuld ret til børne- og ungeydelse, og der ses 

bort fra det midlertidige børnetilskud. 

Kilde: Familietypemodellen fra december 2020 og egne beregninger. 
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 Tabel 5  

Fra kontanthjælp til forhøjet sats, enlige med 3 børn. 2021. Kr. pr. måned. 

 Uden timer 2 timers arbejde om ugen 10 timers arbejde om ugen 

 Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende 
 regler 

Ydelseskom-
missionen 

Løn 0 0 1.050 1.050 5.350 5.350 

+Kontanthjælp 15.550 14.000 14.800 13.350 11.900 10.800 

+Særlig støtte 650 0 400 0 0 0 

+Boligstøtte 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 

+Børne- og ungeydelse 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 

+Børnetilskud (ordinært og ekstra) 2.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 

+Børnebidrag/særligt børnetilskud 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 4.350 

-Virkning af kontanthjælpsloft -3.250 0 -2.000 0 0 0 

-Skat mv. -4.400 -3.800 -4.450 -3.900 -5.000 -4.600 

=Disponibel indkomst 21.450 22.000 22.650 22.350 25.050 23.350 

Fritidstillæg 0 1.350 0 1.350 0 1.350 
 

 Anm.: ’Virkning af kontanthjælpsloft’ er reduktionen i særlig støtte og boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet ved gældende regler. Der er 

forudsat månedlig husleje svarende til medianhuslejen for kontanthjælpsmodtagere, afrundet til nærmeste 500 kr., samt udgifter til el, vand 

og varme på 1.170 kr. pr. måned. Alle børn antages at være 7-14 år. Børnebidraget forudsættes at svare til normalbidraget, der udgør 1.443 

kr. pr. barn pr. måned. Ved gældende regler er der taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke berøres af 225-

timersreglen, og opgørelsen er eksklusiv det midlertidige børnetilskud. Der er forudsat en timeløn på 123,42 kr., svarende til den overens-

komstfastsatte mindsteløn som ufaglært inden for hk-området.   

Kilde: Familietypemodellen fra december 2020 og egne beregninger. 

 

 Tabel 6  

Fra kontanthjælp til forhøjet sats, ægtepar med 3 børn. 2021. Kr. pr. måned. 

 Uden timer 2 timers arbejde om ugen 10 timers arbejde om ugen 

 Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende  
regler 

Ydelseskom-
missionen 

Gældende 
 regler 

Ydelseskom-
missionen 

Løn 0 0 1.050 1.050 5.350 5.350 

+Kontanthjælp 31.100 28.000 30.350 27.350 27.450 24.800 

+Særlig støtte 50 0 0 0 0 0 

+Boligstøtte 1.400 1.950 1.350 1.900 1.200 1.650 

+Børne- og ungeydelse 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 

+Børnetilskud (ordinært og ekstra) 0 0 0 0 0 0 

+Børnebidrag/særligt børnetilskud 0 0 0 0 0 0 

-Virkning af kontanthjælpsloft -1.500 0 -700 0 -600 0 

-Skat mv. -8.700 -7.500 -8.800 -7.650 -9.400 -8.450 

=Disponibel indkomst 25.300 25.350 26.200 25.550 26.850 26.300 

Fritidstillæg 0 1.350 0 1.350 0 1.350 
 

 Anm.: ’Virkning af kontanthjælpsloft’ er reduktionen i særlig støtte og boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet ved gældende regler. Der er 

forudsat månedlig husleje svarende til medianhuslejen for kontanthjælpsmodtagere, afrundet til nærmeste 500 kr., samt udgifter til el, vand 

og varme på 1.275 kr. pr. måned. Alle børn antages at være 7-14 år. Børnebidraget forudsættes at svare til normalbidraget, der udgør 1.443 

kr. pr. barn pr. måned. Ved gældende regler er der taget udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som ikke berøres af 225-

timersreglen, og opgørelsen er eksklusiv det midlertidige børnetilskud. Der er forudsat en timeløn på 123,42 kr., svarende til den overens-

komstfastsatte mindsteløn som ufaglært inden for hk-området. Opgørelserne med beskæftigelse tager udgangspunkt i, at den ene ægtefælle 

arbejder. 

Kilde: Familietypemodellen fra december 2020 og egne beregninger. 

 


