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Teknisk note 18: Familietypeberegninger i udvalgte år 1987 - 2012. 
(Kontanthjælpen gennem 25 år. Modtagere, regler, incitamenter og levevilkår fra 

1987 til 2012) 

 

 

Indledning 

 

Danmark er et af de få lande i Europa, hvis ikke det eneste, der har en frivillig 

arbejdsløshedsforsikring. Det betyder, at kontanthjælp ikke alene er en mulighed, når 

dagpengeperioden i arbejdsløshedsforsikringen udløber eller betingelserne for at få 

dagpenge endnu ikke er opfyldt, den er også et direkte alternativ til 

arbejdsløshedsforsikring. 

 

Da medlemmerne af arbejdsløshedsforsikringen betaler et bidrag for medlemskabet, 

må det forventes, at ydelsen, dagpengene, er højere end kontanthjælp. For at se i 

hvilken grad det er tilfældet, er de gennemgående familietypeberegninger fokuseret på 

rådighedsbeløbet som kontanthjælpsmodtager og som dagpengemodtager. Der 

foretages dog også beregning af nettodækningsgrader baseret på indkomster i arbejde. 

(jf. oversigtstabel 2 til sidst). 

   

Nu er kontanthjælp ikke på alle områder et fuldgyldigt alternativ til dagpenge, der er 

både begrænsninger i forhold til formue og modregning i forhold til en ægtefælles 

arbejdsindkomst, men det er alligevel vigtigt, at der herudover er klare incitamenter til 

at forsikre sig mod arbejdsløshed. Det fremgår af beregningerne (jf. oversigtstabel 1 

til sidst), at det i varierende grad er tilfældet. Det udelukker dog ikke, at der er 

situationer, hvor det ikke har været tilfældet (jf. kapitel 4) eller, hvor det stadig ikke er 

tilfældet, jf. kapitel 6. 

 

I det følgende præsenteres familietypeberegninger for 4 familietyper (enlig, enlig 

forsørger med 2 børn, samlevende par med 2 børn og et ægtepar med 2 børn) både i 

situationen med arbejdsindkomst, med kontanthjælp og i situationen med dagpenge 

for udvalgte år i tidsrummet 1987 til og med 2012. Grunden til at vælge både et 

samlevende par og et ægtepar er primært, at kontanthjælpsreglerne er markant 

forskellige for de to par i denne periode, men også at beskatningsreglerne er 

forskellige. 

 

NB: Det er forudsat, at de anvendte huslejeniveauer for de 4 familietyper i alle årene 

er ’godkendt’ som grundlag for beregning af boligstøtte og boligtillæg, det vil sige,  at 

der ikke skal anvendes en lavere husleje som grundlag. Sidstnævnte kan ske, hvis 

huslejen findes at være urimelig høj i det pågældende tilfælde.  

 

Det er også forudsat, at alle forløb med lønindkomst, kontanthjælp og 

arbejdsløshedsdagpenge starter primo det pågældende år og varer året ud. Det 

betyder, at den indkomst (disponibel indkomst efter boligudgift), som modtageren af 

kontanthjælp eller A-dagpenge har fået i årets løb sættes i forhold til den indkomst 

(disponibel indkomst efter boligudgift) modtagerne kunne have fået, hvis de havde 
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været i arbejde med de forudsatte lønniveauer (100% APW/AW
1
 løn og 80% heraf for 

partneren/ægtefællen i et par)  

 

Endvidere er der ikke taget hensyn til udgifter til vand, varme og el i boligudgifterne. 

De nævnte udgiftsposter kan dækkes af boligtillægget, det sker dog ikke i 

indeværende beregninger. 

  

1988: 

 

Situationer med lønindkomst.  

 

Enlig, der modtager 100% APW løn, og har en årlig husleje på 23924 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende  familie i 1995, først reduceret til 1993 niveau 

(se 1993) og derefter med 18,71% for at nå 1988 niveau). 

 

Bruttoløn:                                             197920 kr. 

- skat og sociale bidrag                           93238 -  

Indkomst efter skat og sociale bidrag   104682 -  

(samme, men som uforsikret                106053 - ) 

- husleje                                                  23924 - 

+ boligsikring                                                 0 - 

Disponibel indkomst efter boligudgift   80758 kr. 

(samme, men som uforsikret                  82129 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Boligsikringen, som 

her er 0, tildeles i 1988 på grundlag af socialindkomsten, der for en lønindkomst ( i de 

her anvendte eksempler) er lidt lavere end den tilsvarende personlige indkomst, der 

anvendes som tildelingsgrundlag i de efterfølgende år. Det er også forudsat, at den 

enlige er medlem af en A-kasse (bidraget til A-kassen indeholder også bidraget til 

efterløn). (  ) indeholder resultatet, når den enlige ikke er forsikret mod arbejdsløshed.  

 

Enlig forsørger, der modtager 100% APW løn, med to børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på  31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 

1995, først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 18,71% for at nå 1988 

niveau). 

 

Bruttoløn:                                               197920 kr. 

- skat og sociale bidrag                            93238 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag     104682 – 

(samme, men som uforsikret                  106053 – ) 

- husleje                                                    31478 – 

+ boligsikring                                                   0 – 

+ børneydelser                                          35462 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift   108666 kr. 

(samme, men som uforsikret                  110037 kr. )  

  

                                                 
1
 OECD’s APW (Average Production Worker) og AW (Average Worker) lønserier, således som de er 

offentliggjort i ’The Tax/Benefit Position of Production Workers’ og ’Taxing Wages’ er valgt, dog 

med modifikationer, for situationerne, når familiens voksne er i arbejde. AW- lønnen afløser APW-

lønnen fra 2005. 
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Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Boligsikringen er 0 

for denne familietype i 1988, medens den er positiv for de øvrige år. Boligsikringen 

på 0 skyldes dels, at huslejen er relativt lav (kraftig stigning til 1993) dels, at fradraget 

per barn er relativt lavt, det er under halvdelen af hvad det er i 1993. Det er også 

forudsat, at den enlige forsørger er medlem af en A-kasse (bidraget til A-kassen 

indeholder også bidraget til efterløn). (  ) indeholder resultatet, når den enlige 

forsørger ikke er forsikret mod arbejdsløshed. 

 

Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene part modtager 100% APW løn, medens 

den anden modtager 80% heraf, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 

31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 1995, først 

reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 18,71% for at nå 1988 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                     356256 kr. 

- skat og sociale bidrag                                 163675 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag           192581 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        193952 - ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret    195323 - )) 

- husleje                                                          31478 – 

+ boligsikring                                                         0 – 

+ børneydelser                                                10400 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift          171503 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        172874 kr. ) 

(( samme, men begge indkomst uforsikret   174245 kr. )) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, samt at begge parter 

er medlemmer af en A-kasse (bidraget til A-kassen indeholder også 

efterlønsbidraget). Det samlevende par og ægteparret kan beregnes under et, fordi der 

ikke er uudnyttede skattefradrag, som i givet fald  kun kan overføres fra den ene 

ægtefælle til den anden men ikke mellem parterne i et samlevende par. (  ) indeholder 

resultaterne, når 80% indkomsten ikke er forsikret mod arbejdsløshed. ((  )) 

indeholder resultatet, når ingen af indkomsterne er forsikret mod arbejdsløshed. 

 

Situationer med kontanthjælp. 

 

Note: I 1988 betår kontanthjælpen af 3 komponenter, grundydelse (inkl. reduceret 

grundydelse), børnetillæg og boligtillæg. Kontanthjælpen er skattefri, men  

modtagelse af kontanthjælp reducerer personfradraget,  hvis der også modtages anden  

(skattepligtig) indkomst i årets løb.    

 

Enlig, der modtager kontanthjælp, og har en årlig husleje på 23924 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder, i 1995, 

først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 18,71% for at nå 1988 

niveau). 

 

Grundydelse og reduceret grundydelse    31278 kr. 

+ boligtillæg                                             20335 – 

Samlet kontanthjælp                                 51613 – 

- husleje                                                    23924 – 

+ boligsikring                                             3589 – 
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Disponibel indkomst efter boligudgift     31278 kr.  

 

Det skal bemærkes, at grundydelsen er sammensat af 6 måneder med ydelsen per 1/7 

1987 og derefter 3 måneder med ydelsen per 1/7 1988. Den reducerede grundydelse 

indgår med 3 måneder med den reducerede ydelse per 1/7 1988. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Da den samlede 

kontanthjælp er lavere end dagpengeloftet, som det hed i 1988 (max. dagpenge efter 

skat), er der ingen reduktioner af den samlede hjælp (ud over reduktionen af 

grundydelsen efter 9 måneder). Boligsikringen udgør 15% af huslejen, så der er ikke 

brug for den iterative proces beskrevet i kapitel 3 til at bestemme boligsikring og 

boligtillæg, som tilsammen er lig med huslejen. 

 

Enlig forsørger, der modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når den enlige forsørger arbejder, i 1995 først reduceret til 1993 niveau (se 

1993) og derefter med 18,71% for at nå 1988 niveau). 

 

Grundydelse og reduceret grundydelse   31278 kr. 

+ børnetillæg                                           12140 – 

+ boligtillæg                                            12744 -  

Samlet kontanthjælp                                56162 -  

- husleje                                                   31478 – 

+ boligsikring                                          18734 - 

+ børneydelser                                         35462 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift   78880 kr. 

 

Bemærk at i børnetillægget er der modregnet med normalbidrag for 2 børn, som er 

indeholdt i posten børneydelser. Det fulde børnetillæg er i 1988 2 gange 

normalbidraget for det første barn og 5/3 af normalbidraget for de efterfølgende børn. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Boligtillægget, som 

er en del af den samlede kontanthjælp, og boligsikringen, som tilsammen er lig med 

huslejen, er opgjort efter den iterative procedure beskrevet i kapitel 3. I dette tilfælde 

stopper den, når egenbetalingen bliver mindre end den minimale egenbetaling, det 

sker i 2. runde, som derefter færdigberegnes med den minimale egenbetaling. Der 

sker ikke reduktion af den samlede kontanthjælp (udover reduktionen af grundydelsen 

efter 9 måneder), som ligger under dagpengeloftet. 

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager kontanthjælp, med 2 børn i 

skolealderen og har en årlig husleje på 31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens 

tilsvarende familie, også når begge parter arbejder, i 1995 først reduceret til 1993 

niveau (se 1993) og derefter med 18,71% for at nå 1988 niveau). 

 

Grundydelse og reduceret grundydelse   62556 kr. 

+ børnetillæg                                           26708 – 

+ boligtillæg                                            17343 - 

Samlet kontanthjælp                              106607 - 

- husleje                                                   31478 – 

+ boligsikring                                          14135 - 
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+ børneydelser                                         10400 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    99664 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Boligtillægget, som 

er en del af den samlede kontanthjælp, og boligsikringen, som tilsammen er lig med 

huslejen, er opgjort efter den iterative procedure beskrevet i kapitel 3. I dette tilfælde 

krævede den 5 runder. Der er ikke reduktion af den samlede kontanthjælp (ud over 

reduktionen af grundydelsen efter 9 måneder), som ligger under 2 gange 

dagpengeloftet. 

 

Samlevende par (II), hvor den ene part modtager 100% APW løn,  medens den anden 

modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 31478 

kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter 

arbejder, i 1995 først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 18,71% for 

at nå 1988 niveau). 

 

Bruttoindkomst fra løn                               197920 kr. 

- skat og sociale bidrag                                 93238 – 

Lønindkomst efter skat og sociale bidrag                           104682 kr. 

Grundydelse og reduceret grundydelse         31278 – 

+ børnetillæg                                                 12140 – 

+ boligtillæg                                                  15739 – 

Samlet kontanthjælp                                                              59157 – 

Samlet indkomst efter skat og sociale bidrag                      163839 – 

- husleje                                                                                 31478 – 

+ boligsikring                                                                                0 – 

+ børneydelser                                                                       10400 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift                                142761 kr. 

 

Bemærk at normalbidraget for 2 børn er modregnet i børnetillægget. Det er så at sige 

den arbejdende parts ’bidrag’ til det samlevende pars fælles børn. Boligsikringen, som 

er 0, er beregnet efter ’bogen’, d.v.s. ud fra parrets samlede husleje og socialindkomst. 

Her er boligtillægget til kontanthjælpsmodtageren sat til halvdelen af parrets samlede 

husleje. Halvdelen er en rimelig andel, da indkomsten for kontanthjælpsmodtageren 

inden den sociale begivenhed var 80% af den arbejdende parts. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Der er endvidere 

gjort de anførte forudsætninger vedr. beregning af børnetillægget og boligtillægget. 

Da den samlede kontanthjælp er lavere end dagpengeloftet, er der ingen reduktioner 

af den modtagne hjælp ( ud over reduktionen af grundydelsen efter 9 måneder). Det er 

også forudsat, at den arbejdende part er medlem af en A-kasse. Det er gjort for at 

ligestille den arbejdende part i de relevante par, hvor den ene arbejder medens den 

anden modtager kontanthjælp eller dagpenge. Bidraget til A-kassen indeholder også 

efterlønsbidraget. 
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Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% AW løn, medens den anden 

modtager kontanthjælp (helt eller delvist aftrappet), med 2 børn i skolealderen og har 

en årlig husleje på 31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når begge ægtefæller arbejder, i 1995 først reduceret til 1993 niveau (se 1993) 

og derefter med 18,71% for at nå 1988 niveau). 

 

Lønindkomst                                          197920 kr. 

- skat og sociale bidrag                             76796 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag     121124 – 

- husleje                                                    31478 – 

+ boligsikring                                                   0 – 

+ børneydelser                                          10400 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift   100046 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Kontanthjælpen 

aftrappes mod den arbejdendes indkomst efter skat og er i dette tilfælde helt aftrappet. 

Det er gjort under forudsætning af, at den arbejdende fuldt ud udnytter de uudnyttede 

skattefradrag fra ægtefællen uden indkomst. Skatteværdien af de uudnyttede fradrag 

er ca 16400 kr. Ligesom i tilfældet med det samlevende par er det forudsat, at den 

arbejdende ægtefælle er medlem af en A-kasse.  

 

Situationer med arbejdsløshedsdagpenge. 

 

NB : Bruttodagpengene på årsbasis er beregnet ud fra max. dagpenge på i gennemsnit 

372 kr/dag i 6 dage om ugen i 52 uger. I 1988 reguleres dagpengene i juli, derfor 

gennemsnit.     

 

Enlig, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og har en årlig husleje på 23924 kr. 

(svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder 

eller modtager kontanthjælp, i 1995 først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og 

derefter med 18,71% for at nå 1988 niveau). Dagpengemodtageren og 

kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 

100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                      116064 kr. 

- skat og sociale bidrag                              46760 –  

Indkomst efter skat og sociale bidrag        69304 – 

- husleje                                                     23924 – 

+ boligsikring                                              3589 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      48969 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge (det er tilfældet når den forudgående indkomst er 100% 

APW løn).  
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Enlig forsørger, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og 

har en årlig husleje på 31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende 

familie, også når den enlige forsørger arbejder eller modtager kontanthjælp, i 1995 

først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 18,71% for at nå 1988 

niveau). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                     116064 kr. 

- skat og sociale bidrag                             46760 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       69304 – 

- husleje                                                     31478 – 

+ boligsikring                                            13390 – 

+ børneydelser                                           35462 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      86678 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 100% 

APW løn). 

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager arbejdsløshedsdagpenge, 

med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 31478 kr. (svarer til huslejen for 

lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter arbejder eller modtager 

kontanthjælp, i 1995 først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 18,71% 

for at nå 1988 niveau). Dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne har også 

inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn for den ene i parret 

og 80% heraf for den anden. 

 

Bruttodagpenge:                                       232128 kr. 

- skat og sociale bidrag                               93520 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       138608 – 

- husleje                                                      31478 – 

+ boligsikring                                                     0 -  

+ børneydelser                                            10400 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     117530 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at de ledige 

modtager max. dagpenge (det er tilfældet når den ene i parret tidligere har modtaget 

100% APW løn og den anden 80% heraf). Det samlevende par og ægteparret kan 

behandles under et, da der ikke er uudnyttede skattefradrag i nogle af parrene. 
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Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100% APW løn medens den anden 

modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje 

på 31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

parter arbejder, eller den ene part arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 1995, først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 

18,71% for at nå 1988 niveau). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren 

har også inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% af APW lønnen. 

 

Samlet indkomst:                                     313984 kr. 

- skat og sociale bidrag                            139998 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      173986 – 

- husleje                                                     31478 – 

+ boligsikring                                                    0 – 

+ børneydelser                                           10400 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    152908 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen og, at begge parter er 

medlemmer af en A-kasse samt, at den ledige modtager max. dagpenge (det er 

tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% af APW idkomsten). Det samlevende 

par er lidt dårligere stillet end det tilsvarende ægtepar, da uudnyttede skattefradrag 

ikke kan overføres mellem parterne i et samlevende par. 

 

Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% APW løn, medens den anden 

modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje 

på 31478 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

ægtefæller arbejder, eller den ene arbejder, medens den anden  modtager 

kontanthjælp, i 1995, først reduceret til 1993 niveau (se 1993) og derefter med 

18,71% for at nå 1988 niveau). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren 

har også inden ledighed modtaget bruttoløn, nemlig 80% af APW lønnen. 

 

Samlet indkomst:                                      313984 kr. 

- skat og socale bidrag                              138850 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       175134 – 

- husleje                                                      31478 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ børneydelser                                            10400 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     154056 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge 

ægtefæller er medlemmer af en A-kasse samt, at den ledige ægtefælle modtager max. 

dagpenge (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% af APW lønnen). 

Ægteparret er som nævnt ovenfor lidt bedre stillet end det samlevende par, det 

skyldes muligheden for at overføre uudnyttede skattefradrag ( her vedr. 6% skatten 

for dagpengemodtageren) mellem ægtefæller.                           
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1993: 

 

Situationer med lønindkomst. 

 

Enlig, der modtager 100% APW løn, og har en årlig husleje på 29432 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 1995 først nedjusteret til 1994 niveau 

(se 1994) og derefter med 2,487% for at nå 1993 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                 227181 kr. 

- skat og sociale bidrag                            107767 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      119414 – 

(samme, men som uforsikret                   121069 – ) 

- husleje                                                     29432 – 

+ boligsikring                                                    0 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      89982 kr. 

(samme, men som uforsikret                     91637 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den enlige er 

medlem af en A-kasse (bidraget til efterløn er på det tidspunkt indeholdt i A-kasse                                                                                        

bidraget ). (  ) indeholder resultatet, når den enlige ikke er forsikret mod 

arbejdsløshed.  

 

Enlig forsørger, der modtager 100% APW løn, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 38723 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 

1995 først nedjusteret til 1994 niveau (se 1994) og derefter med 2,487% for at nå 

1993 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                 227181 kr. 

- skat og sociale bidrag                            107767 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      119414 – 

(samme, men som uforsikret                    121069 - )  

- husleje                                                      38723 – 

+ boligsikring                                               5353 - 

+ børneydelser                                            40044 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     126088 kr. 

(samme, men som uforsikret                    127743 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige 

forsørger er medlem af en A-kasse (bidraget til efterløn er på det tidspunkt indeholdt i 

A-kasse bidraget). (  ) indeholder resultatet, når den enlige forsørger ikke er forsikret 

mod arbejdsløshed.   
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Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene modtager 100% APW løn og den anden 

80% heraf, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 38723 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 1995, først reduceret til 1994 niveau 

(se 1994) og derefter med 2,487% for at nå 1993 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                      408926 kr. 

- skat og sociale bidrag                                  189090 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag            219836 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret         221490 – ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret     223145 – )) 

- husleje                                                           38723 – 

+ boligsikring                                                          0 – 

+ børneydelser                                                 11800-   

Disponibel indkomst efter boligudgift          192913 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        194567 kr. ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret    196222 kr. )) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge parter er 

medlemmer af en A-kasse (bidraget til efterløn er på det tidspunkt indeholdt i A-kasse 

bidraget). (  ) indeholder resultatet, når 80% indkomsten ikke er forsikret mod 

arbejdsløshed og ((  )) indeholder resultatet når ingen af indkomsterne er forsikrede 

mod arbejdsløshed. Det samlevende par og ægteparret kan beregnes under et, da der 

ikke er uudnyttede skattefradrag, som i givet fald kun kan overføres fra den ene 

ægtefælle til den anden, men ikke mellem parterne i et samlevende par. 

 

Situationer med kontanthjælp.   

 

Note: I 1993 består kontanthjælpen ligesom i 1988 af 3 komponenter, grundydelse 

(incl. reduceret grundydelse), boligtillæg og børnetillæg. Kontanthjælpen er skattefri, 

men modtagelse af kontanthjælp reducerer personfradraget, hvis der også modtages 

anden (skattepligtig) indkomst i årets løb. 

 

Enlig, der modtager kontanthjælp, og har en årlig husleje på 29432 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder, i 1995, 

først reduceret til 1994 niveau (se 1994) og derefter med 2,487 % for at nå 1993 

niveau). 

 

Grundydelse og reduceret grundydelse:    34383 kr. 

+ boligtillæg                                              25017 – 

Samlet kontanthjælp                                  59400 – 

- husleje                                                     29432 – 

+boligsikring                                               4415 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      34383 kr. 

 

Det skal først bemærkes, at grundydelsen er sammensat af 6 måneder med ydelsen per 

1/7 1992 og derefter 3 måneder med ydelsen per 1/7 1993. Den reducerede 

grundydelse indgår med 3 måneder med den reducerede ydelse per 1/7 1993. 
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Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Da den samlede 

kontanthjælp ligger lavere end grænsebeløbet (svarer til max. dagpenge efter skat), er 

der ingen reduktioner i den modtagne hjælp (ud over reduktionen i grundydelsen efter 

9 måneder). Boligsikringen udgør 15% af huslejen, der er ingen brug for den iterative 

procedure beskrevet i kap 3 for at beregne boligsikring og boligtillæg, som tilsammen 

er lig med huslejen. 

 

Enlig forsørger, der modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 38723 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når den enlige forsørger arbejder, i 1995, først reduceret til 1994 niveau (se 

1994) og derefter med 2,487% for at nå 1993 niveau). 

 

Grundydelse og reduceret grundydelse    34383 kr. 

+ børnetillæg                                            10944 – 

+ boligtillæg                                             15387 - 

Samlet kontanthjælp                                 60714 - 

- husleje                                                    38723 – 

+ boligsikring                                           23336 -    

+ børneydelser                                          40044 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     85371 kr.   

 

Bemærk at i børnetillægget er der modregnet med normalbidraget for 2 børn, som er 

indeholdt i posten børneydelser.  Det fulde børnetillæg udgør i 1993 5/3 af 

normalbidraget for hvert barn. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Boligtillægget, som 

er en del af den samlede kontanthjælp, og boligsikringen, som tilsammen er lig med 

huslejen, er opgjort efter den iterative procdure beskrevet i kapitel 3. I dette tilfælde 

stopper den, når egenbetalingen bliver mindre end den minimale egenbetaling, det 

sker allerede i 1. runde, hvorefter 2. og sidste runde beregnes med den minimale 

egenbetaling. Der sker ikke reduktion af den samlede kontanthjælp (udover 

reduktionen af grundydelsen efter 9 måneder), som ligger under grænsebeløbet.  

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager kontanthjælp, med 2 børn i 

skolealderen og har en årlig husleje på 38723 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens 

tilsvarende familie, også når begge parter arbejder, i 1995 først reduceret til 1994 

niveau (se 1994) og derefter med 2,487% for at nå 1993 niveau). 

 

Grundydelse og reduceret grundydelse:    68766 kr. 

+ børnetillæg                                              27360 – 

+ boligtillæg                                               17373 - 

Samlet kontanthjælp                                 113499 - 

- husleje                                                      38723 – 

+ boligsikring                                             21350 - 

+ børneydelser                                            11800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     107926 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Boligtillægget, som 

er en del af den samlede kontanthjælp, og boligsikringen, som tilsammen er lig med 

huslejen, er opgjort efter den iterative procedure beskrevet i kapitel 3. I dette tilfælde 
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krævede den 5 runder. Der sker ikke reduktion af den samlede kontanthjælp (udover 

reduktionen af grundydelsen efter 9 måneder), som ligger under 2 gange 

grænsebeløbet. 

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100% APW løn medens den anden 

modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 38723 

kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter 

arbejder, i 1995 først reduceret til 1994 niveau (se 1994) og derefter med 2,487% for 

at nå 1993 niveau). 

 

Bruttoindkomst fra løn:                                227181 kr. 

- skat og sociale bidrag                                 107767 – 

Lønindkomst efter skat og sociale bidrag                              119414 kr. 

Gundydelse og reduceret grundydelse           34383 – 

+ børnetillæg                                                  10944 – 

+ boligtillæg                                                   19362 – 

Samlet kontanthjælp                                                                 64689 – 

Samlet indkomst efter skat og sociale bidrag                         184103 – 

- husleje                                                                                    38723 – 

+ boligsikring                                                                                   0 – 

+ børneydelser                                                                          11800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift                                   157180 kr. 

 

Bemærk at i børnetillægget er der modregnet normalbidrag for to børn, det er så at 

sige den arbejdende parts ’bidrag’ til børnene i det samlevende par med fælles børn. 

Boligsikringen (som er lig 0) er beregnet efter ’bogen’, d.v.s. på grundlag af parrets 

husleje og deres samlede indkomst. Her kendes boligtillægget ikke for 

kontanthjælpsmodtageren, men boligsikringen er aftrappet til 0 selv uden denne 

indkomstkomponent. Boligtillægget er derefter beregnet for kontanthjælpsmodtageren 

ud fra halvdelen af huslejen (det er en rimelig fordeling af boligudgiften, da 

indkomsten før den sociale begivenhed for den part, der nu modtager kontanhjælp, 

var 80% af den stadig arbejdende parts). 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2  reglen. Endvidere er der 

gjort de ovenfor anførte forudsætninger vedr. beregning af børnetillæg og boligtillæg. 

Det er endvidere forudsat, at den arbejdende part er medlem af en A-kasse (der er 

ikke noget særskilt efterlønsbidrag på det tidspunkt). Det er gjort for at ligestille den 

arbejdende part i de relevante par, det er par, hvor den ene arbejder medens den anden 

modtager kontanthjælp eller dagpenge.Der sker ingen reduktion af den samlede 

kontanthjælp (ud over reduktionen af grundydelsen efter 9 måneder), da den ligger 

under grænsebeløbet.    
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Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% APW løn, medens anden 

modtager kontanthjælp (helt eller delvist aftrappet), med 2 børn i skolealderen og har 

en årlig husleje på 38723 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når begge ægtefæller arbejder, i 1995 først reduceret til 1994 niveau (se 1994) 

og derefter med 2,487% for at nå 1993 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                227181 kr. 

- skat og sociale bidrag                              89470 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      137711 – 

Samlet kontanthjælp                                          0 – 

- husleje                                                      38723 – 

+ boligsikring                                               5353 – 

+ børneydelser                                            11800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      116141 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Kontanthjælpen 

aftrappes mod den arbejdendes indkomst efter skat og er i dette tilfælde helt aftrappet. 

Det er gjort under forudsætning af, at den arbejdende fuldt ud udnytter de uudnyttede 

skattefradrag fra ægtefællen uden indkomst. Skatteværdien af de uudnyttede fradrag 

er ca. 18300 kr. 

Det er som i tilfældet med det samlevende par forudsat, at den arbejdende ægtefælle 

er medlem af en A-kasse. 

 

Situationer med arbejdsløshedsdagpenge. 

 

Nb: Bruttodagpengene på årsbasis er beregnet ud fra max. dagpenge på i gennemsnit 

432 kr./dag, 6 dage om ugen i 52 uger. Fra oktober 1993 ændres 6 dage om ugen til 5 

dage om ugen med en tilsvarende satsforhøjelse. Her er beregningen af årsindkomsten 

baseret på 6 dagpengedage om ugen. I 1993 reguleres satsen i juli, derfor gennemsnit. 

     

Enlig, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og har en årlig husleje på 29432 kr. 

(svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder 

eller modtager kontanthjælp, i 1995  først reduceret til 1994 niveau (se 1994) og 

derefter med 2,487% for at nå 1993 niveau). Dagpengemodtageren og 

kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed modtaget den samme bruttoløn, 

nemlig 100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                   134784 kr.            

- skat og sociale bidrag                           55195 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag     79589 – 

- husleje                                                   29432 – 

+ boligsikring                                            4415 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    54572 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 100% 

APW løn).    
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Enlig forsørger, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og 

har en årlig husleje på 38723 kr. ( svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende 

familie, også når den enlige forsørger arbejder eller modtager kontanthjælp, i 1995 

først reduceret til 1994 niveau (se 1994) og derefter med 2,487% for at nå 1993 

niveau). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn.   

 

Bruttodagpenge:                                     134784 kr. 

- skat og sociale bidrag                             55195 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       79589 – 

- husleje                                                     38723 – 

+ boligsikring                                            18993 – 

+ børneydelser                                           40044 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      99903 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige enlige 

forsørger modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 

100% APW løn).      

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager arbejdsløshedsdagpenge, 

med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 38723 kr. (svarer til huslejen for 

lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter arbejder eller modtager 

kontanthjælp, i 1995 først reduceret til 1994 niveau (se 1994) og derefter med 2,487% 

for at nå 1993 niveau). Dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne har også 

inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn for den ene i parret 

og 80% heraf for den anden. 

 

Bruttodagpenge:                                     269568 kr. 

- skat og sociale bidrag                           110390 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag     159178 – 

- husleje                                                     38723 – 

+ boligsikring                                                    0 – 

+ børneydelser                                           11800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    132255 kr. 

 

 Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at de ledige 

modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den ene i parret tidligere har modtaget 

100% APW løn og den anden 80% heraf). Det samlevende par og ægteparret kan 

beregnes under et, da der ikke er uudnyttede skattefradrag.                
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Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100% APW løn medens den anden 

modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje 

på 38723 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

parter arbejder, eller den ene arbejder, medens den anden modtager kontanthjælp, i 

1995 først reduceret til 1994 niveau (se 1994) og derefter med 2,487% for at nå 1993 

niveau). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% APW løn. 

 

Bruttoindkomst:                                       361965 kr. 

- skat og sociale bidrag                            162962 – 

Indkomst efter skat og sociale bidr.         199003 – 

- husleje                                                      38723 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ børneydelser                                            11800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     172080 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge parter er 

medlemmer af en A-kasse, samt at den ledige modtager max. dagpenge (det er 

tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% af APW lønnen). Det samlevende par 

er lidt ringere stillet end ægteparret (se nedenfor). Det skyldes at uudnyttede fradrag i 

skatteberegningen ikke kan overføres mellem parterne, medens det er tilfældet 

mellem ægtefæller.   

 

Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% APW løn medens den anden 

modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje 

på 38723 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

ægtefæller arbejder, eller den ene arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 1995 først reduceret til 1994 niveau (se 1994) og derefter med 2,487% 

for at nå 1993 niveau). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også 

inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% APW løn. 

 

Bruttoindkomst:                                       361965 kr. 

- skat og sociale bidrag                            160786 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      201179 – 

- husleje                                                      38723 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ børneydelser                                            11800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     174256 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge 

ægtefæller er medlemmer af en A-kasse, samt at den ledige ægtefælle modtager max. 

dagpenge (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% af APW lønnen). 

Ægteparret er som nævnt ovenfor lidt bedre stillet end det samlevende par, det 

skyldes muligheden for at overføre uudnyttede skattefradrag (her vedr. 6% skatten for 

dagpengemodtageren) mellem ægtefæller.   
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1994: 

  

Situationer med lønindkomst. 

 

Enlig, der modtager 100%  APW løn, og har en årlig husleje på 30183 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 1995 nedjusteret med 1,846%  for at 

nå 1994 niveau).  

 

Bruttoløn:                                               234600 kr. 

- skat og sociale bidrag                          107226 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag    127374 – 

( samme, men som uforsikret                 129338 – ) 

- husleje                                                    30183 – 

+ boligsikring                                                   0 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     97191 kr. 

( samme, men som uforsikret                   99155 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige er 

medlem af en A-kasse (på det tidspunkt var der ikke særskilt bidrag til 

efterlønsordningen, det var indeholdt i A-kassebidraget). (  ) indeholder resultatet, når 

den enlige ikke er forsikret mod arbejdsløshed.  

 

Enlig forsørger, der modtager 100% APW løn, med to børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 39711 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 

1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                 234600 kr. 

- skat og sociale bidrag                            107226 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      127374 –  

( samme, men som uforsikret                   129338 – ) 

- husleje                                                      39711 – 

+ boligsikring                                               5732 – 

+ børneydelser                                            41832 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     135227 kr. 

( samme, men som uforsikret                   137191 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige 

forsørger er medlem af en A-kasse (på det tidspunkt var der ikke særskilt bidrag til 

efterlønsordningen, det var indeholdt i A-kasse bidraget). (  ) indeholder resultatet, når 

den enlige forsørger ikke er forsikret mod arbejdsløshed.   
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Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene modtager 100%  APW løn og den anden 

80% heraf, med to børn i skolealderen og har en årlig husleje på 39711 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 

1994 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                     422280 kr. 

- skat og sociale bidrag                                 187947 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag           234333 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        236297 – ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret    238261 –)) 

- husleje                                                          39711 – 

+ boligsikring                                                         0 – 

+ børneydelser                                                12800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift         207422 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        209386 kr. ) 

(( samme, men begge indkomst uforsikret   211350 kr. ))   

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge er 

medlemmer af en A-kasse (på det tidspunkt var der ikke særskilt bidrag til 

efterlønsordningen, det var indeholdt i A-kasse bidraget). (  ) indeholder resultatet, når 

kun den højeste indkomst er forsikret mod ledighed, men ikke den laveste, det er 80% 

indkomsten. ((  )) indeholder resultatet, når ingen af indkomsterne er forsikret mod 

ledighed. De to par kan beregnes under et, da der ikke er uudnyttede fradrag i 

forbindelse med skatteberegningen. 

 

Situationer med kontanthjælp. 

 

Enlig, der modtager kontanthjælp, og har en årlig husleje på 30183 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder, i 1995 

nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau) 

 

Bruttokontanthjælp                                  66192 kr. 

- skat                                                        16490 – 

Indkomst efter skat                                  49702 – 

- husleje                                                   30183 – 

+ boligsikring                                            4527 – 

+ boligtillæg                                            11256 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    35302 kr. 

 

Det skal først bemærkes, at selve satsen udgør 50% af max. sygedagpenge i 1994, 

medens den sættes op til 60% fra 1995. Det er dog også sådan at grænsebeløbet 

(egenbetalingen) ved beregning af boligtillægget er lavt, 1200 kr. per måned i 1994. 

Det sættes op til 1800 kr. per måned i 1995. Altså en væsentlig højere sats i 1995 men 

også en væsentlig højere egenbetaling af boligudgiften og dermed et reduceret 

boligtillæg i 1995. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst. Sidstnævnte betingelse er 

opfyldt ved en tidligere indkomst på 100% APW løn som forudsat her. 
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Kontanthjælpen (boligtillægget) reduceres ikke ved max. dagpenge testen, som ikke 

eksisterer i 1994, først fra 1995. Der er ikke noget loft i 1994. 

 

Enlig forsørger, der modtager kontanthjælp, med to børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 39711 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når den enlige forsørger arbejder, i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 

niveau). 

 

Bruttokontanthjælp                                105912 kr. 

- skat                                                        34246 – 

Indkomst efter skat                                  71666 – 

- husleje                                                   39711 – 

+ boligsikring                                          22810 – 

+ boligtillæg                                                    0 – 

+ børneydelser                                         41832 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    96597 kr. 

 

 Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen, som heller 

ikke eksisterer i 1994, det gør den først fra 1995. Der er ingen lofter i 1994.  

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge modtager kontanthjælp, med to børn i 

skolealderen og har en årlig husleje på 39711 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens 

tilsvarende familier, også når begge parter arbejder, i 1995 nedjusteret med 1,846% 

for at nå 1994 niveau). 

 

Bruttokontanthjælp:                                 211824 kr. 

- skat                                                           68492 – 

Indkomst efter skat                                   143332 – 

- husleje                                                      39711 – 

+ boligsikring                                               7796 – 

+ boligtillæg                                                       0 – 

+ børneydelser                                            12800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     124217 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af parrets tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen, som heller 

ikke eksisterer i 1994, det gør den først fra 1995. Der er ingen lofter i 1994. Det 

samlevende par og ægteparret kan beregnes under et, da kontanthjælpsydelserne er de 

samme til begge parter i begge par, og der derfor ikke er uudnyttede fradrag ved 

skatteberegningen. 
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Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100%  APW løn medens den anden 

modtager kontanthjælp, med to børn i skolealderen og har en årlig husleje på 39711 

kr, (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter 

arbejder, i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau). 

 

Bruttoindkomst:                                       340512 kr. 

- skat og sociale bidrag                            141472 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      199040 – 

- husleje                                                      39711 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ boligtillæg                                                       0 – 

+ børneydelser                                            12800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     172129 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af modtagerens tidligere indkomst (ikke aktuelt 

her). Det er forudsat, at den arbejdende er medlem af en A-kasse (der er ikke noget 

separat efterlønsbidrag på det tidspunkt). Det er gjort for at ligestille den arbejdende i 

de relevante par, det er par, hvor den ene arbejder, medens den anden modtager enten 

kontanthjælp eller dagpenge. Da boligtillægget er 0 er der ikke noget at reducere ved 

max. dagpenge testen, der ikke eksisterer i 1994, det gør den først fra 1995. Der er 

ingen lofter i 1994. 

 

Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100%  APW løn, medens den anden 

modtager kontanthjælp (helt eller delvist aftrappet), med to børn i skolealderen og 

har en årlig husleje på 39711 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende 

familie, også når begge ægtefæller arbejder, i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 

1994 niveau). 

 

Bruttoindkomst:                                     234600 kr. 

- skat og sociale bidrag                            87532 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag    147068 – 

- husleje                                                    39711 – 

+ boligsikring                                             5732 – 

+ boligtillæg                                                     0 – 

+ børneydelser                                          12800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    125889 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Det er 

også forudsat, at den arbejdende ægtefælle er medlem af en A-kasse. Hele 

kontanthjælpen til den ledige ægtefælle aftrappes mod den arbejdende ægtefælles 

arbejdsindkomst. Det betyder, at der overføres uudnyttede skattefradrag fra den 

indkomstløse ægtefælle til den arbejdende ægtefælle. Skatteværdien af de uudnyttede 

fradrag er på ca. 19600 kr. Der sker selvsagt ingen reduktioner af kontanthjælpen 

senere, da denne er 0 fra begyndelsen.  
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Situationer med arbejdsløshedsdagpenge. 

 

Nb: Bruttodagpengene på årsbasis er beregnet ud fra max. dagpenge på 509 kr./dag, 5 

dage om ugen i 52 uger.  Bemærk at årsbeløbet i 1994 er noget lavere end det for 

1993. Det skyldes implementeringen af AMBI’en i 1994 på arbejdsindkomst, medens 

overførselsindkomsterne ikke pålægges AMBI og derfor nedjusteres i 

overensstemmelse hermed. 

 

Enlig, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og har en årlig husleje på 30183 kr. 

(svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder 

eller modtager kontanthjælp, i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn nemlig 100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                     132340 kr. 

- skat og sociale bidrag                             48523 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       83817 – 

- husleje                                                    30183 – 

+ boligsikring                                             4527 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     58161 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 100% 

APW løn). Den forsikrede ledige kan i princippet godt modtage boligtillæg (ledighed 

er en social begivenhed), men i eksemplet her vil boligtillægget blive aftrappet til 0 af 

det beløb, dagpengene efter skat overstiger den tilsvarende kontanthjælp efter skat.     

 

Enlig forsørger, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og 

har en årlig husleje på 39711 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende 

familie, også når den enlige forsørger arbejder eller modtager kontanthjælp, i 1995 

nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau). Dagpengemodtageren og 

kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed modtaget samme bruttoløn nemlig 

100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                     132340 kr. 

- skat og sociale bidrag                             48523 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       83817 – 

- husleje                                                     39711 – 

+ boligsikring                                            19732 – 

+ børneydelser                                           41832 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    105670 kr.  

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 100% 

APW løn). Den forsikrede ledige enlige forsørger kan i princippet godt modtage 

boligtillæg, men det er ikke tilfældet i ovenstående eksempel. 
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Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager arbejdsløshedsdagpenge, 

med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 39711 kr. (svarer til huslejen for 

lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter arbejder eller modtager 

kontanthjælp, i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau). 

Dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn for den ene i parret og 80% heraf 

for den anden. 

 

Bruttodagpenge:                                      264680 kr. 

- skat og sociale bidrag                             97046 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag     167634 – 

- husleje                                                     39711  - 

+ boligsikring                                                    0 – 

+ børneydelser                                           12800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    140723 kr. 

 

Det er  forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen. Det samlevende par 

og ægteparret kan beregnes under et, da begge parter i hvert par modtager det samme 

i dagpenge. Der er ingen uudnyttede fradrag i skatteberegningen. Det forudsættes, at 

de ledige modtager max. dagpenge ( det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 

henholdsvis 100% APW løn og 80% APW løn ). Boligtillæg er ikke aktuelt i dette 

tilfælde. 

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100%  APW løn, medens den anden 

modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje 

på 39711 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

parter arbejder, eller når den ene arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% APW løn. 

 

Bruttoindkomst:                                        366940 kr. 

- skat og sociale bidrag                             155749 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       211191 – 

- husleje                                                       39711 – 

+ boligsikring                                                      0 – 

+ børneydelser                                             12800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      184280 kr. 

 

Det er  forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen ,og at begge er 

medlemmer af en A-kasse, samt at den ledige modtager max. dagpenge (det er 

tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% af APW lønnen). Det samlevende par 

er lidt ringere stillet end det tilsvarende ægtepar, jf. nedenfor, da uudnyttede 

skattefradrag ikke kan overføres mellem samlevende partnere, medens det er tilfældet 

mellem ægtefæller. Boligtillæg er ikke aktuelt i dette tilfælde. 
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Ægtepar (II), hvor den ene modtager 100% APW løn, medens den anden modtager 

arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 39711 

kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

ægtefæller arbejder, eller når den ene arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 1995 nedjusteret med 1,846% for at nå 1994 niveau). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme brutto løn, nemlig 80% APW løn. 

 

Bruttoindkomst:                                      366940 kr. 

- skat og sociale bidrag                           153672 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag     213268 – 

- husleje                                                     39711 – 

+ boligsikring                                                    0 – 

+ børneydelser                                           12800 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    186357 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge 

ægtefæller er medlemmer af en A-kasse, samt at den ledige modtager max. dagpenge 

( det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% af APW lønnen). Ægteparret 

er som nævnt ovenfor noget bedre stillet end det tilsvarende samlevende par, det 

skyldes, at overførslen af uudnyttede fradrag fra dagpengemodtageren resulterer i en 

reduceret midlertidig skat for den arbejdende ægtefælle. Boligtillæg er ikke aktuelt i 

dette tilfælde. 

 

1999: 

 

Situationer med lønindkomst.   

 

Enlig, der modtager 100%  APW løn, og har en årlig husleje på 33900 kr. (svarer til  

huslejen  for lovmodellens tilsvarende familie i 1999). 

 

Bruttoløn:                                               274200 kr. 

- skat og sociale bidrag                          120220 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag    153980 – 

( samme, men som uforsikret                 156066 - ) 

- husleje                                                    33900 – 

+ boligsikring                                                   0 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift   120080 kr. 

( samme, men som uforsikret                 122166 kr.) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige er 

medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder resultatet, når 

den enlige ikke er forsikret mod arbejdsløshed.  
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Enlig forsørger, der modtager 100%  APW  løn, med to børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 44600 kr. (svarer til  huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 

1999). 

 

Bruttoløn:                                                  274200 kr. 

- skat og sociale bidrag                             120220 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       153980 – 

(samme, men som uforsikret                    156066 - ) 

- husleje                                                      44600 – 

+ boligsikring                                               5120 –                                     

+ børneydelser                                            47632 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     162132 kr. 

(samme, men som uforsikret                    164218 kr.) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige 

forsørger er medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder 

resultatet, når den enlige forsørger ikke er forsikret mod arbejdsløshed. 

 

Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene modtager 100%  APW løn og den anden 

80% heraf, med to børn i skolealderen og har en årlig husleje på 44600 kr. (svarer til  

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 1999). 

 

Bruttoløn:                                                     493560 kr. 

- skat og sociale bidrag                                 212499 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag           281061 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        283149 - ) 

(( samme, men begge indkomst uforsikret   285225 - )) 

- husleje                                                          44600 – 

+ boligsikring                                                         0 – 

+ børneydelser                                                16200 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift         252661 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        254749 kr. ) 

(( samme, men begge indkomst uforsikret   256825 kr. )) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at begge er 

medlemmer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder resultatet, 

når den højeste indkomst er forsikret mod ledighed, men ikke den laveste, det er 80% 

indkomsten. ((  )) indeholder resultatet, når ingen af indkomsterne er forsikret mod 

ledighed. Det samlevende par og ægteparret kan beregnes under et, da der ikke er 

uudnyttede fradrag i forbindelse med skatteberegningen.    
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Situationer med kontanthjælp. 

 

Enlig, der modtager kontanthjælp, og har en husleje på 33900 kr. (svarer til 

lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også når den enlige arbejder, i 1999). 

 

Bruttokontanthjælp:                                86160 kr. 

- skat og bidrag til ATP og SP                22121 – 

Indkomst efter skat, ATP og SP              64039 – 

- husleje                                                   33900 – 

+ boligsikring                                            5085 – 

+ boligtillæg                                              5415 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    40639 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst. Sidstnævnte betingelse er 

opfyldt ved en tidligere indkomst på 100% APW løn som forudsat her.  

Kontanthjælpen (boligtillægget) reduceres ikke ved max. dagpenge testen efter 6 

måneder. Der er ingen lofter i 1999. 

 

 Enlig forsørger, der modtager kontanthjælp, med to børn i skolealderen og en husleje 

på 44600 kr. (svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også når den 

enlige forsørger arbejder, i 1999). 

 

Bruttokontanthjælp:                                114708 kr. 

- skat og bidrag til ATP og SP                  33674 – 

Indkomst efter skat, ATP og SP                81034 – 

- husleje                                                     44600 – 

+ boligsikring                                            26119 – 

+ boligtillæg                                                      0 – 

+ børneydelser                                           47632 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    110185 kr. 

 

Det er forudat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 6 

måneder. Der er ingen lofter i 1999.      

 

Samlevende par/ægtepar (I), der modtager kontanthjælp, med to børn i skolealderen 

og en husleje på 44600 kr. (svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, 

også når begge parter arbejder, i 1999). 

 

Bruttokontanthjælp:                                229416 kr. 

- skat og bidrag til ATP og SP                  67348 – 

Indkomst efter skat, ATP og SP              162068 – 

- husleje                                                     44600 – 

+ boligsikring                                              9391 – 

+ boligtillæg                                                      0 – 

+ børneydelser                                           16200 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    143059 kr. 
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Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpengetesten efter 6 

måneder. Der er ingen lofter i 1999. Det samlevende par og ægteparret kan beregnes 

under et, fordi kontanthjælpsydelserne er de samme til begge parter i begge par (der er 

ingen uudnyttede skattefradrag).         

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager kontanthjælp og den anden modtager 

100% APW løn, med to børn i skolealderen og en husleje på 44600 kr. (svarer til 

lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også når begge parter arbejder, i 

1999). 

 

Bruttoindkomst:                                       388908 kr. 

- skat og sociale bidrag                            153894 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      235014 – 

- husleje                                                      44600 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ boligtillæg                                                       0 – 

+ børneydelser                                            16200 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     206614 kr.     

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af modtagerens tidligere indkomst (ikke aktuelt 

her). Det er forudsat, at den arbejdende er medlem af en A-kasse. Visdommen heri 

kan diskuteres, men det er gjort for at ligestille de arbejdende i de relevante par. Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 6 

måneder for kontanthjælpsmodtageren. Der er ingen lofter i 1999.       

 

Ægtepar (II), hvor den ene modtager kontanthjælp (helt eller delvist aftrappet), 

medens den anden modtager 100% APW løn, med to børn i skolealderen og en 

husleje på 44600 kr. (svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også 

når begge ægtefæller arbejder, i 1999). 

 

Bruttoindkomst:                                        275086 kr. 

- skat og sociale bidrag                             101760 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       173326 – 

- husleje                                                       44600 – 

+ boligsikring                                                4943 – 

+ boligtillæg                                                        0 – 

+ børneydelser                                             16200 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      149869 kr 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Det er 

som ovenfor forudsat, at den arbejdende er medlem af en A-kasse. Næsten hele 

kontanthjælpen modregnes mod den arbejdende ægtefælles lønindkomst, der er 886 

kr. tilbage til den ledige. Det betyder, at der overføres uudnyttede skatefradrag til den 

arbejdende ægtefælle. Der er ingen reduktion af kontanthjælpen efter 6 måneder som 

følge af max. dagpenge testen. 

 



 26 

Situationer med arbejdsløshedsdagpenge. 

 

Nb: Bruttodagpengene på årsbasis er beregnet ud fra max. dagpenge på 552 kr./dag, 5 

dage om ugen i 52 uger. 

 

Ligesom i 1994 er det muligt for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge også at 

modtage boligtillæg, da arbejsløshed er en social begivenhed. Boligtillægget vil dog 

være 0 i de nedenfor anførte eksempler. 

 

Enlig, der modtager dagpenge og har en årlig husleje på 33900 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder eller 

modtager kontanthjælp, i 1999).  Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren 

har også inden ledighed modtaget den samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn.  

 

Bruttodagpenge:                                     143520 kr. 

- skat og sociale bidrag                            48605 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      94915 – 

- husleje                                                    33900 – 

+ boligsikring                                             5085 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     66100 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige ikke 

er medlem af efterlønsordningen (selvstændigt bidrag hertil begynder i løbet af 1999). 

Det er endvidere forudsat, at den ledige modtager max. dagpenge (det er tilfældet, når 

den forudgående indkomst er APW løn). 

 

Enlig forsørger, der modtager dagpenge, med 2 børn i  skolealderen og en årlig 

husleje på 44600 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også 

når den enlige forsørger arbejder eller modtager kontanthjælp, i 1999). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget den samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                       143520 kr. 

- skat og sociale bidrag                               48605 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag         94915 – 

-  husleje                                                      44600 – 

+ boligsikring                                              22925 – 

+ børneydelser                                             47632 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      120872 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige ikke 

er medlem af efterlønsordningen. Det er endvidere forudsat, at den ledige modtager 

max. dagpenge (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er APW løn). 
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Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager dagpenge, med to børn i 

skolealderen og en årlig husleje på  44600 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens 

tilsvarende familie, også når begge parter arbejder eller modtager kontanthjælp, i 

1999). Dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne har også inden ledighed 

modtaget den samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn for den ene i parret og 80% 

heraf for den anden. 

 

Bruttodagpenge:                                      287040 kr. 

- skat og sociale bidrag                              97210 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      189830 – 

- husleje                                                      44600 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ børneydelser                                            16200  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift     161430 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at de ledige ikke er 

medlemmer af efterlønsordningen. Det samlevende par og ægteparret kan beregnes 

under et, fordi dagpengene til begge parter i begge par er de samme. Der er ingen 

uudnyttede skattefradrag. Det forudsættes, at de ledige modtager max. dagpenge (det 

er tilfældet, når den forudgående indkomst er henholdsvis APW løn og 80% APW 

løn). 

 

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager dagpenge medens den anden modtager 

100%  APW løn, med to børn i skolealderen og en årlig husleje på 44600 kr. (svarer 

til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge arbejder, eller den 

ene arbejder, og den anden modtager kontanthjælp, i 1999). Dagpengemodtageren og 

kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed modtaget den samme bruttoløn, 

nemlig 80% af APW lønnen. 

 

Bruttoindkomst:                                      417720 kr. 

- skat og sociale bidrag                           168825 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag     248895 – 

- husleje                                                     44600 – 

+ boligsikring                                                    0 – 

+ børneydelser                                           16200 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     220495 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at begge parter er 

medlemmer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. Det forudsættes, at den 

ledige modtager max. dagpenge (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 

80% APW løn). Det samlevende par er lidt ringere stillet end ægteparret, jf. nedenfor. 

Det skyldes, at uudnyttede fradrag, her vedr. mellemskatten, kan overføres mellem 

ægtefæller ( her fra den ledige til den arbejdende) men ikke mellem samlevende. 
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Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager dagpenge medens den anden 

modtager 100% APW løn, med to børn i skolealderen og en årlig husleje på 44600 

kr.( svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

ægtefæller arbejder, eller den ene arbejder, og den anden modtager kontanthjælp, i 

1999). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget den samme bruttoløn, nemlig 80 % af APW lønnen. 

 

Bruttoindkomst                                        417720 kr. 

- skat og sociale bidrag                            168183 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      249537 – 

- husleje                                                      44600 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+børneydelser                                             16200 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     221137 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at begge ægtefæller 

er medlammer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. Det forudsættes 

endvidere, at den ledige modtager max. dagpenge (det er tilfældet, når den 

forudgående indkomst er 80% APW løn). 

        

2004:  

 

Nedenfor er beregningerne først udført med udgangspunkt i APW lønindkomsten på 

327200 kr for 2004 (APW basis). Et alternativ sæt beregninger er også udført med 

udgangspunkt i AW lønindkomsten på 316500 kr i 2004 (AW basis). Disse 

beregninger er vist nedenfor, men kun for situationen med lønindkomst og for 

samlevende par II og ægtepar II i situationen med kontanthjælp og med dagpenge (det 

er hvor den ene part arbejder medens den anden er ledig og modtager henholdsvis 

kontanthjælp og dagpenge). AW lønindkomsten er OECD’s referencelønindkomst fra 

2005 og frem. 

 

APW basis. 

Situationer med lønindkomst. 

 

Enlig, der modtager 100%  APW løn, og har en årlig husleje på 38696 kr. (svarer til  

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004). 

 

Bruttoløn:                                              327200 kr. 

- skat og sociale bidrag                          131713 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag    195487 – 

(samme, men som uforsikret                 197537 - ) 

- husleje                                                   38696 – 

+ boligsikring                                                  0 – 

Disp. indkomst efter boligudgift           156791 kr. 

(samme, men som uforsikret                 158841 kr.) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den enlige er 

medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder resultatet, når 

den enlige ikke er forsikret mod arbejdsløshed.  
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Enlig forsørger, der modtager 100% APW løn, med to børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 50909 kr. (svarer til  huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 

2004). 

 

Bruttoløn:                                                   327200 kr. 

- skat og sociale bidrag                               131713 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag         195487 – 

(samme, men som uforsikret                      197537 – ) 

-  husleje                                                       50909 – 

+ boligsikring                                                 2501 – 

+ børneydelser                                              55268 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       202347 kr. 

(samme, men som uforsikret                      204397 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige 

forsørger er medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder 

resultatet, når den enlige forsørger ikke er forsikret mod arbejdsløshed.    

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100%  APW løn og den anden 80% 

heraf, med to børn i skolealderen og har en årlig husleje på 50909 kr. (svarer til  

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004). 

 

Bruttoløn:                                                     588960 kr. 

- skat og sociale bidrag                                 232213 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag           356747 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        358797 –) 

((samme, men begge indkomst uforsikret    360847 –)) 

 - husleje                                                         50909 – 

+ boligsikring                                                         0 – 

+børneydelser                                                 18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift         324614 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        326664 kr. )  

((samme, men begge indkomst uforsikret    328714 kr. )) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge er 

medlemmer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder 

resultaterne, når 80% indkomsten ikke er forsikret mod ledighed. ((  )) indeholder 

resultaterne, når ingen af indkomsterne er forsikret mod ledighed. Der betales ikke 

mellemskat af 80% indkomsten, derfor vil der være et uudnyttet skattefradrag for 

ægteparret, som derfor må behandles særskilt, jf. nedenfor.  
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Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100%  APW løn og den anden 80% 

heraf, med  to børn i skolealderen og har en årlig husleje på 50909 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004). 

 

Bruttoløn:                                                      588960 kr. 

- skat og sociale bidrag                                 231373 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag           357587 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        359637 –) 

((samme, men begge indkomst uforsikret    361687 –)) 

- husleje                                                          50909 – 

+ boligsikring                                                         0 – 

+ børneydelser                                                18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift         325454 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret        327504 kr. ) 

(( samme, men begge indkomst uforsikret   329554 kr. )) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge 

ægtefæller er medlemmer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) 

indeholder resultaterne, når 80% indkomsten ikke er forsikret mod ledighed. ((  )) 

indeholder resultaterne, når ingen af indkomsterne er forsikret mod ledighed. Der er 

som ovenfor nævnt et uudnyttet fradrag i forbindelse med mellemskatten for 80% 

indkomsten, det overføres til ægtefællen med den højeste indkomst. Ægteparret er 

samlet set lidt bedre stillet end det samlevende par. 

 

Situationer med kontanthjælp. 

 

Enlig, der modtager kontanthjælp, og har en årlig husleje på 38696 kr. (svarer til 

lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også når den enlige arbejder, i 2004). 

 

Bruttokontanthjælp:                                100908 kr. 

- skat og ATP-bidrag                                 25154  - 

Indkomst efter skat og ATP                      75754  - 

- husleje                                                     38696  - 

+ boligsikring                                              5804  - 

+ boligtillæg                                                6492  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      49354 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst. Sidstnævnte betingelse er 

opfyldt ved en tidligere indkomst på 100% APW løn som forudsat her. 

Kontanthjælpen (boligtillægget) reduceres ikke ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder, og boligtillæggget og boligsikringen reduceres ikke af loftet for enlige efter 

6 måneder. 
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Enlig forsørger, der modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og en husleje 

på 50909 kr. (svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også når den 

enlige forsørger arbejder, i 2004). 

 

Bruttokontanthjælp:                                 134088 kr. 

- skat og ATP-bidrag                                  38031  - 

Indkomst efter skat og ATP                       96057  - 

- husleje                                                      50909  - 

+ boligsikring                                             30545  - 

+ boligtillæg                                                       0  - 

+ børneydelser                                            55268  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift     130961 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder . Kontanthjælp plus boligsikring ligger under loftet (med 220 kr./måned), så 

boligsikringen reduceres ikke efter 6 måneder. 

 

Samlevende par (I), hvor begge modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og 

en husleje på 50909 kr. (svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, 

også når begge parter arbejder, i 2004). 

 

Bruttokontanthjælp:                                  268176 kr. 

- skat og ATP-bidrag                                   76062  - 

Indkomst efter skat og ATP                      192114  - 

- husleje                                                       50909  - 

+ boligsikring                                                4213  - 

+ boligtillæg                                                        0  - 

+ børneydelser                                             18776  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      164194 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0 er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Boligsikringen er på 4213 kr. det første halvår. Efter 6 måneder bortfalder 

boligsikringen imidlertid på grund af loftet for samlevende forsørgere. Reduktionen  

er inden for det maksimale tab per måned. Der er således kun boligsikring for de 

første 6 måneder. 
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Ægtepar (I), hvor begge modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og en 

husleje på 50909 kr. (svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også 

når begge ægtefæller arbejder, i 2004). 

 

Bruttokontanthjælp:                                  261804 kr. 

- skat og ATP bidrag                                   73590  - 

Indkomst efter skat og ATP                      188214  - 

- husleje                                                       50909  - 

+ boligsikring                                                4213  - 

+ boligtillæg                                                        0  - 

+ børneydelser                                             18776  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      160294 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0 er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Bruttokontanthjælpen reduceres med 531 kr./måned for hver af 

ægtefællerne efter 6 måneder. Samtidig bortfalder boligsikringen på grund af loftet 

for gifte forsørgere, som ikke tager hensyn til reduktionen på 531 kr./måned. 

Bortfaldet af boligsikringen er inden for det maksimale tab per måned. Der er således 

kun boligsikring for de første 6 måneder. Alt i alt er ægteparret noget ringere stillet 

end det samlevende par, det skyldes reduktionen på 531 kr. /måned for hver ægtefælle 

efter 6 måneder.  

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager kontanthjælp medens den anden 

modtager 100% APW løn, med 2 børn i skolealderen og en årlig husleje på 50909 kr. 

(svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende familie, også når begge parter 

arbejder, i 2004). 

 

Bruttoindkomst:                                       461288 kr. 

- skat og sociale bidrag                            169744  - 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      291544 - 

- husleje                                                      50909  - 

+ boligsikring                                                     0  - 

+ boligtillæg                                                       0  - 

+ børneydelser                                            18776  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      259411  kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af modtagerens tidligere indkomst (ikke aktuelt 

her). Det er forudsat, at den arbejdende er medlem af en A-kasse men ikke af 

efterlønsordningen. Det er gjort for at ligestille de arbejdende i de relevante par (det er 

par,  hvor den ene arbejder medens den anden modtager kontanthjælp eller dagpenge). 

Da boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder for kontanthjælpsmodtageren. Parret modtager ikke boligsikring. 

Kontanthjælpen reduceres ikke af loftet for den samlevende forsørger i relation til 

børn.  
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Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp (helt eller delvist 

aftrappet) og, hvor den anden modtager 100% APW løn, med 2 børn i skolealderen 

og en årlig husleje på 50909 kr. (svarer til lovmodellens husleje for en tilsvarende 

familie, også når begge ægtefæller arbejder, i 2004) 

 

Bruttoindkomst:                                        327200 kr. 

- skat og sociale bidrag                             114659  - 

Indkomst efter skat + sociale bidrag         212541  - 

- husleje                                                       50909  - 

+ boligsikring                                                2501  - 

+ boligtillæg                                                        0  - 

+ børneydelser                                             18776  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      182909  kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at kontanthjælpen 

ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Det er, som ovenfor, 

forudsat at den arbejdende er medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. 

Den ledige modtager ingen kontanthjælp, da den aftrappes helt mod den arbejdende 

ægtefælles indkomst. Til gengæld får den arbejdende ægtefælle den lediges 

uudnyttede skattefradrag, som i dette tilfælde har en skatteværdi på lidt over 17000 kr. 

Da der ingen kontanthjælp er, er der heller ingen reduktioner efter 3 eller 6 måneder.     

 

Situationer med arbejdsløshedsdagpenge. 

 

Nb: Bruttodagpengene på årsbasis er beregnet ud fra max. dagpenge på 641 kr./dag, 5 

dage om ugen i 52 uger. 

 

 

Ligesom i 1994 og i 1999 er det muligt for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge 

også at modtage boligtillæg, da arbejdsløshed er en social begivenhed. Boligtillægget 

vil dog være 0 i de nedenfor anførte eksempler. 

 

Enlig, der modtager dagpenge, og har en årlig husleje på 38696 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder eller 

modtager kontanthjælp, i 2004). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren  

har også inden ledighed modtaget den samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                      166660 kr. 

- skat og sociale bidrag                              53543  - 

Indkomst efter skat + sociale bidrag        113117  - 

- husleje                                                      38696  - 

+ boligsikring                                               5804  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift       80225 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige ikke 

er medlem af efterlønsordningen. Det forudsættes endvidere, at den ledige modtager 

max. dagpenge under ledighed.                 
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Enlig forsørger, der modtager dagpenge, med 2 børn i skolealderen og en årlig 

husleje på 50909 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også 

når den enlige forsørger arbejder eller modtager kontanthjælp, i 2004). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget den samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn. 

 

Bruttodagpenge                                         166660 kr. 

- skat og sociale bidrag                                53543  - 

Indkomst efter skat + sociale bidrag         113117  - 

- husleje                                                       50909  - 

+ boligsikring                                              26860  - 

+ børneydelser                                             55268  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      144336 kr.  

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige ikke 

er medlem af efterlønsordningen. Det forudsættes endvidere, at den ledige modtager 

max. dagpenge under ledighed. 

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager dagpenge, med 2 børn i 

skolealderen og en årlig husleje på 50909 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens 

tilsvarende familie, også når begge parter arbejder eller modtager kontanthjælp, i 

2004). Dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne har også inden ledighed 

modtaget den samme bruttoløn, nemlig 100% APW løn for den ene i parret og 80% 

heraf for den anden. 

 

Bruttodagpenge:                                        333320 kr. 

- skat og sociale bidrag                              107086  - 

Indkomst efter skat + sociale bidrag         226234  - 

- husleje                                                       50909  - 

+ boligsikring                                                      0  - 

+ børneydelser                                             18776  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      194101 kr.    

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at de ledige ikke 

er medlemmer af efterlønsordningen. Det forudsættes endvidere, at de ledige 

modtager max. dagpenge under ledighed. Ægtepar og samlevende kan slås sammen 

her, da alle modtager det samme i dagpenge. Der vil således ikke være uudnyttede 

fradrag i forbindelse med skatteberegningen, som kan overføres mellem ægtefæller, 

men ikke mellem samlevende. 
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Samlevende par (II), hvor den ene modtager dagpenge, medens den anden modtager 

100% APW løn, med 2 børn i skolealderen og en årlig husleje på 50909 kr.(svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende famile, også når begge arbejder, eller den ene 

arbejder, medens den anden modtager kontanthjælp, i 2004). Dagpengemodtageren 

og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed modtaget den samme bruttoløn, 

nemlig 80% APW løn. 

 

Bruttoindkomst:                                        493860 kr. 

- skat og sociale bidrag                             185256  - 

Indkomst efter skat  + sociale bidrag        308604  -  

- husleje                                                       50909  - 

+ boligsikring                                                      0  - 

+ børneydelser                                             18776  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      276471 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

ikke er medlem af efterlønsordningen. Den arbejdende er ligesom den ledige medlem 

af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. Det forudsættes endvidere, at den 

ledige modtager max. dagpenge under ledighed. Det samlevende par er lidt ringere 

stillet end ægteparret, jf. nedenfor. Det skyldes, at det kun er for ægtepar, at et 

uudnyttet fradrag (her vedr. mellemskatten) for den ene ægtefælle 

(dagpengemodtageren) kan overføres til den anden (lønmodtageren). 

 

Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager dagpenge, medens den anden 

modtager 100% APW løn, med 2 børn i skolealderen og en årlig husleje på 50909 kr. 

(svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge ægtefæller 

arbejder, eller den ene arbejder, medens den anden modtager kontanthjælp, i 2004). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget den samme bruttoløn, nemlig 80% APW løn.. 

 

Bruttoindkomst:                                       493860 kr. 

- skat og sociale bidrag                            182484  - 

Indkomst efter skat + sociale bidrag        311376  - 

- husleje                                                      50909  - 

+ boligsikring                                                     0  - 

+ børneydelser                                            18776  - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      279243 kr.  

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

ikke er medlem af efterlønsordningen. Den arbejdende ægtefælle er ligesom den 

ledige medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. Det forudsættes 

endvidere, at den ledige modtager max. dagpenge under ledighed. Ægteparret er som 

nævnt ovenfor lidt bedre stillet end det samlevende par, fordi uudnyttede fradrag ved 

skatteberegningen kan overføres mellem ægtefællerne, når disse har forskellige 

indkomster. 
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AW basis. 

Situationer med lønindkomst. 

 

Enlig, der modtager 100% AW løn, og har en årlig husleje på 38696 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004). 

 

Bruttoløn :                                                 316500 kr. 

- skat og sociale bidrag                              126446 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag        190054 – 

( samme, men som uforsikret                    192104 - ) 

- husleje                                                       38696 – 

+ boligsikring                                                      0 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      151358 kr. 

(samme, men som uforsikret                     153408 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige er 

medlem af en A-kasse, men ikke af efterlønsordningen. (  ) viser resultaterne , når den 

enlige ikke er forsikret mod arbejdsløshed. 

 

Enlig forsørger, der modtager 100% AW løn, med to børn i skolealderen og har en 

husleje på 50909 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004). 

 

Bruttoløn :                                                 316500 kr. 

- skat og sociale bidrag                              126446 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag        190054 – 

(samme, men som uforsikret                     192104 - ) 

- husleje                                                       50909 – 

+ boligsikring                                                4273 – 

+ børneydelser                                             55268 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      198686 kr. 

(samme, men som uforsikret                     200736 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den enlige 

forsørger er medlem af en A-kasse, men ikke af efterlønsordningen. (  ) viser 

resultaterne, når den enlige forsørger ikke er forsikret mod arbejdsløshed.   
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Samlevende par (II), hvor den ene part modtager 100% AW løn og den anden 80% 

heraf, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 50909 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004). 

  

Bruttoløn :                                                       569700 kr. 

- skat og sociale bidrag                                    223276 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag              346424 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret           348474 - ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret       350524 - ))  

- husleje                                                             50909 – 

+ boligsikring                                                            0 – 

+børneydelser                                                    18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift            314291 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret          316341 kr. ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret       318391 kr. )) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge parter i 

det samlevende par er medlemmer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) 

indeholder resultaterne, når 80% indkomsten ikke er forsikret mod arbejdsløshed. ((  

)) indeholder resultaterne, når ingen af indkomsterne er forsikrede mod arbejdsløshed. 

Der betales ikke mellemskat af 80% indkomsten, der er derfor uudnyttede 

skattefradrag for ægteparret, som derfor beregnes særskilt, jf. nedenfor. 

 

Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% AW løn og den anden 80% 

heraf, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 50909 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004). 

  

Bruttoløn :                                                      569700 kr. 

- skat og sociale bidrag                                   221963 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag             347737 – 

(samme, men 80% indkomst uforsikret          349787 - ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret       351837 -)) 

- husleje                                                             50909 – 

+ boligsikring                                                            0 – 

+ børneydelser                                                   18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift            315604 kr. 

(samme, men 80% indkomst uforsikret           317654 kr. ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret       319704 kr. )) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at begge 

ægtefæller er medlemmer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) 

indeholder resultaterne, når 80% indkomsten ikke er forsikret mod arbejdsløshed. ((  

)) indeholder resultaterne, når ingen af indkomsterne er forsikrede mod arbejdsløshed. 

Der betales ikke mellemskat af 80% indkomsten, så det uudnyttede skattefradrag 

overføres til ægtefællen med den højeste indkomst. Ægteparret er samlet set lidt bedre 

stillet end det samlevende par. 
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Situationer med kontanthjælp og lønindkomst (samlevende par II og ægtepar II).   

 

Samlevende par (II), hvor den ene part modtager 100% AW løn medens den anden 

modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og en årlig husleje på 50909 kr. 

(svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter 

arbejder, i 2004). 

 

Samlet indkomst:                                     450588 kr. 

- skat og sociale bidrag                            164477 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      286111 – 

- husleje                                                      50909 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ boligtillæg                                                       0 -  

+ børneydelser                                            18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     253978 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den samlede 

hjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Det er også 

forudsat, at den arbejdende part i parret er medlem af en A-kasse, men ikke af 

efterlønsordningen. Det er gjort for at ligestille den arbejdende part i de relevante par 

(det er hvor den ene modtager kontanthjælp eller dagpenge medens den anden 

arbejder). Da boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge 

testen efter 3 måneder for kontanthjælpsmodtageren. Parret modtager ikke 

boligsikring. Kontanthjælpen reduceres ikke af loftet for den samlevende forsørger i 

relation til børn. 

     

Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% AW løn medens den anden 

modtager kontanthjælp (helt eller delvist aftrappet), med 2 børn i skolealderen og en 

årlig husleje på 50909 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når begge ægtefæller arbejder, i 2004). 

 

Samlet indkomst:                                                   328224 kr. 

- skat og sociale bidrag                                          114533 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag                    213691 – 

- husleje                                                                    50909 – 

+ boligsikring                                                                   0 – 

+ boligsikring alternativ                                                                     2023 

+ boligtillæg                                                                     0 – 

+ børneydelser                                                          18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift                   181558 kr.   

Disponibel indkomst efter boligudgift alternativ                           183581 kr. 

 

Note: Den alternative boligsikring er beregnet på grundlag af den lavere indkomst i 1. 

halvår (hvor timefradraget er lavt) hvor der kan modtages boligsikring. Boligsikringen 

på 0 er beregnet på grundlag af helårsindkomsten, hvor boligsikringen er lavere end 

bagatelgrænsen, og derfor lig med 0. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den samlede 

hjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Det er 

forudsat, at den arbejdende ægtefælle er medlem af en A-kasse men ikke af 
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efterlønsordningen. Initialt aftrappes kontanthjælpen ikke helt i dette tilfælde, så efter 

6 måneder reduceres kontanthjælpen efter ’500 kr.’ reglen, men samtidig inkluderes 

det forhøjede jobfradrag (kontanthjælpens) i aftrapningen. Der er ingen reduktion af 

den modtagne hjælp bortset fra efter 6 måneder som følge af ’500 kr.’ reglen. Der 

sker faktisk en forøgelse af hjælpen efter 6 måneder, fordi det forhøjede jobfradrag 

mere end opvejer reduktionen efter ’500 kr.’ reglen. 

 

Situationer med dagpenge og lønindkomst (samlevende par II og ægtepar II) 

 

Samlevende par (II), hvor den ene part modtager 100% AW løn, medens den anden 

modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og en årlig husleje på 

50909 kr. ( svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

parter arbejder, eller når den ene arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 2004). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også 

inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% af AW lønnen. 

 

Samlet indkomst:                                       483160 kr. 

- skat og sociale bidrag                              179989 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag        303171 – 

- husleje                                                        50909 – 

+boligsikring                                                        0 – 

+ børneydelser                                              18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       271038 kr.                 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

ikke er medlem af efterlønsordningen. Det er også forudsat, at den arbejdende part 

ligesom den ledige er medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. Det 

forudsættes endvidere, at den ledige modtager max. dagpenge (det er tilfældet ved en 

tidligere indkomst på 80% af AW indkomsten). Det samlevende par er lidt ringere 

stillet end ægteparret, jf. nedenfor. Det skyldes, at uudnyttede skattefradrag kun kan 

overføres mellem ægtefæller og ikke mellem samlevende parter. 

 

Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% AW løn, medens den anden 

modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og en årlig husleje på 

50909 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge 

ægtefæller arbejder, eller når den ene arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 2004). Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også 

inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% af AW lønnen. 

 

Samlet indkomst:                                      483160 kr. 

- skat og sociale bidrag                             177808 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       305352 – 

- husleje                                                       50909 – 

+ boligsikring                                                      0 – 

+ børneydelser                                             18776 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      273219 kr. 

 

Det er  forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

ikke er medlem af efterlønsordningen. Det er også forudsat, at den arbejdende 

ægtefælle ligesom den ledige er medlem af en A-kasse men ikke af 
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efterlønsordningen. Det forudsættes endvidere, at den ledige modtager max. dagpenge 

(det er tilfældet ved en tidligere indkomst på 80% af AW indkomsten). Ægteparret er 

som nævnt lidt bedre stillet end det samlevende par. Det skyldes muligheden for at 

overføre uudnyttede skattefradrag mellem ægtefællerne, når disse har forskellig 

indkomst. 

 

2009. 

 

Situationer med lønindkomst. 

 

Enlig, der modtager 100% AW løn, og har en årlig husleje på 43417 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 

2009 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                 375153 kr. 

- skat og sociale bidrag                            145007 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      230146 – 

(samme, men som uforsikret                   232458 – ) 

- husleje                                                     43417 – 

+ boligsikring                                                    0 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift    186729 kr. 

( samme, men som uforsikret                  189041 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den enlige er 

medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) angiver resultatet, når den 

enlige ikke er forsikret mod arbejdsløshed.     

  

Enlig forsørger, der modtager 100% AW løn, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 57120 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 

2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                    375153 kr. 

- skat og sociale bidrag                               145007 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag         230146 – 

(samme, men som uforsikret                      232458 – ) 

- husleje                                                        57120 – 

+ boligsikring                                                       0 – 

+ børneydelser                                              61708 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       234734kr. 

(samme, men som uforsikret                      237046 kr. ) 

    

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den enlige 

forsørger er medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) angiver 

resultatet, når den enlige forsørger ikke er forsikret mod arbejdsløshed. 
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Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene modtager 100% AW løn, den anden 80% 

heraf, med 2 børn i skolealderen, og har en årlig husleje på 57120 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 

2009 niveau). 

 

Bruttoløn:                                                       675275 kr. 

- skat og sociale bidrag                                  257722 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag            417553 – 

(samme, men 80% løn uforsikret                   419865 – ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret      422177 – )) 

- husleje                                                            57120 – 

+ boligsikring                                                           0 – 

+ børneydelser                                                  20464 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift           380897 kr. 

(samme, men 80% løn uforsikret                   383209 kr. ) 

((samme, men begge indkomst uforsikret      385521 kr.)) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at begge parter er 

medlemmer af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder 

resultaterne, når 80% indkomsten ikke er forsikret mod ledighed. ((  )) indeholder 

resultaterne, når ingen af indkomsterne er forsikret mod ledighed. Det samlevende par 

og ægteparret kan beregnes under et, da der ikke er uudnyttede skattefradrag (ingen af 

parterne betaler mellemskat). 

   

Situationer med kontanthjælp     

 

Det er forudsat i de følgende beregninger, at ægtepar, der modtager kontanthjælp, 

opfylder de såkaldte timeregler, således at kontanthjælpen ikke reduceres på grund af 

manglende tid på arbejdsmarkedet inden for timereglernes tidsramme. 

Konsekvenserne af ikke at opfylde timereglerne er belyst i kapitlerne 2, 5 og 10. 

 

Enlig, der modtager kontanthjælp, og har en årlig husleje på 43417 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder, i 2004 

opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). 

 

Bruttokontanthjælp:                                 114060 kr. 

- skat og ATP bidrag                                  28092 – 

Indkomst efter skat og ATP bidrag            86968 – 

- husleje                                                      43417 – 

+ boligsikring                                               6513 – 

+ boligtillæg                                                 7504 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       56568 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst. Sidstnævnte betingelse er 

opfyldt ved en tidligere indkomst på 100% AW løn som forudsat her. Kontanthjælpen 

(boligtillægget) reduceres ikke ved max. dagpenge testen efter 3 måneder, og 

boligtillægget og boligsikringen reduceres ikke af loftet for enlige efter 6 måneder.    
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Enlig forsørger, der modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 57120 kr. ( svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når den enlige forsørger arbejder, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 

niveau). 

 

Bruttokontanthjælp:                                   151548 kr. 

- skat og ATP bidrag                                   42260 – 

Indkomst efter skat og ATP bidrag            109288 – 

- husleje                                                        57120 – 

+ boligsikring                                               34272 – 

+ boligtillæg                                                         0 – 

+ børneydelser                                              61708 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       148148 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke relevant her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Kontanthjælp plus boligsikring ligger under loftet for enlige forsørgere 

(med 270 kr/måned), så boligsikringen reduceres ikke efter 6 måneder.   

 

Samlevende par (I), hvor begge modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og 

har en årlig husleje på 57120 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende 

familie, også når begge arbejder, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 

niveau). 

 

Bruttokontanthjælp:                                  303096 kr. 

- skat og ATP bidrag                                   84520 – 

Indkomst efter skat og ATP bidrag           218576 – 

- husleje                                                       57120 – 

+ boligsikring                                                4121 – 

+ boligtillæg                                                        0 – 

+ børneydelser                                             20464 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      186041 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke relevant her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Da kontanthjælp plus boligsikring ligger over loftet for den samlevende 

forsørger, bortfalder boligstøtten efter 6 måneder. Reduktionen ligger inden for det 

maksimale tab per måned. Der er således kun medtaget boligsikring for de første 6 

måneder. 
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Ægtepar (I), hvor begge modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 57120 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når begge arbejder, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). 

 

Bruttokontanthjælp:                                   295896 kr. 

- skat og ATP bidrag                                    81740 – 

Indkomst efter skat og ATP bidrag            214156 – 

- husleje                                                        57120 – 

+ boligsikring                                                 4121 – 

+boligtillæg                                                          0 – 

+ børnetillæg                                                20464 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       181621 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke relevant her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Kontanthjælpen reduceres med 600 kr./måned for hver ægtefælle efter 6 

måneder. Da kontanthjælp plus boligsikring ligger over loftet for ægtefæller med 

forsørgerforpligtigelse over for børn, bortfalder boligsikringen efter 6 måneder. 

Reduktionen ligger inden for det maksimale tab per måned. Der er således kun 

medtaget boligsikring for de første 6 måneder. 

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100% AW løn, medens den anden 

modtager kontanthjælp, med 2 børn i sklolealderen og har en årlig husleje på 57120 

kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter 

arbejder, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). 

 

Bruttoindkomst:                                           526701 kr. 

- skat og sociale bidrag                                187267 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag          339434 – 

- husleje                                                         57120 – 

+boligsikring                                                         0 – 

+ boligtillæg                                                          0 – 

+ børneydelser                                               20464 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift        302778 kr.        

 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af modtagerens tidligere indkomst (ikke aktuelt 

her). Det er forudsat, at den arbejdende part er medlem af en A- kasse, men ikke af 

efterlønsordningen. Det er gjort for at ligestille den arbejdende part i de relevante par. 

Da boligtillæggget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Parret modtager ikke boligsikring, så der er ikke noget at reducere efter 6 

måneder, da loftet for kontanthjælpsmodtageren med forsørgerpligt i relation til børn 

ikke overskrides. 
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Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% AW løn, medens den anden 

modtager kontanthjælp (helt eller delvist aftrappet), med 2 børn i skolealderen og har 

en årlig husleje på 57120 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende famile, 

også når begge ægtefæller arbejder, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 

niveau). 

 

Bruttoindkomst:                                         375153 kr. 

- skat og sociale bidrag                              128452 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag        246701 – 

- husleje                                                        57120 – 

+ boligsikring                                                       0 – 

+ boligtillæg                                                         0 – 

+ børneydelser                                              20464 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift        210045 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af modtagerens tidligere indkomst (ikke aktuelt 

her). Det er også forudsat, at den arbejdende ægtefælle, ligesom i tilfældet ovenfor, er 

medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. Den ledige modtager ingen 

kontanthjælp, da den aftrappes helt mod den arbejdende ægtefælles arbejdsindkomst. 

Til gengæld får  den arbejdende ægtefælle den indkomstløse ægtefælles uudnyttede 

skattefradrag, som i dette tilfælde har en skatteværdi på ca 16500 kr. Da der ingen 

kontanthjælp er, er der ingen reduktioner efter 3 eller 6 måneder. 

 

Situationer med arbejdsløshedsdagpenge. 

 

Nb: Bruttodagpengene på årsbasis er beregnet ud fra max. dagpenge på 725 kr./dag, 5 

dage om ugen i 52 uger.   

 

Lige  som i de foudgående år, 1994, 1999 og 2004 er det muligt for modtagere af 

arbejdsløshedsdagpenge også at modtage boligtillæg, da arbejdsløshed er en social 

begivenhed. Boligtillægget vil dog være 0 i eksemplerne nedenfor. 

 

Enlig, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og har en årlig husleje på 43417 kr. 

(svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder 

eller modtager kontanthjælp, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn nemlig 100% AW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                      188500 kr. 

- skat og sociale bidrag                              59826 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag      128674 – 

- husleje                                                      43417 – 

+ boligsikring                                               6513 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       91770 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 100% 

AW løn). 
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Enlig forsørger, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og 

har en årlig husleje på 57120 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende 

familie, også når den enlige forsørger arbejder eller modtager kontanthjælp, i 2004 

opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). Dagpengemodtageren og 

kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed modtaget samme bruttoløn nemlig 

100% AW løn. 

 

Bruttodagpenge:                                        188500 kr. 

- skat og sociale bidrag                                59826 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag        128674 – 

- husleje                                                        57120 – 

+ boligsikring                                               29063 – 

+ børneydelser                                              61708 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       162325 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 100% 

AW løn). 

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge parter modtager arbejdsløshedsdagpenge, 

med to børn i skolealderen og har en årlig husleje på 57120 kr. (svarer til huslejen 

for lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter arbejder eller modtager 

kontanthjælp, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). 

Dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn nemlig 100% AW løn for den ene i parret og 80% heraf 

for den anden. 

 

Bruttodagpenge:                                         377000 kr. 

- skat og sociale bidrag                               119652 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag         257348 – 

- husleje                                                        57120 – 

+ boligsikring                                                       0 – 

+ børneydelser                                              20464 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       220692 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at de ledige begge 

modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 100% 

AW løn for den ene og 80% heraf for den anden). Samlevende par og ægtepar kan 

beregnes under et, da der ikke er uudnyttede skattefradrag. Ingen af parterne betaler 

mellemskat. 
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Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene modtager 100% AW løn medens den 

anden modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig 

husleje på 57120 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også 

når begge arbejder, eller den ene arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 2004 opjusteret med 12,2% for at nå 2009 niveau). 

Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også inden ledighed 

modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% AW løn. 

 

Bruttoindkomst:                                        563653 kr. 

- skat og sociale bidrag                             204833 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       358820 – 

- husleje                                                       57120 – 

+ boligsikring                                                      0 – 

+ børneydelser                                             20464 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      322164 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke er begrænset af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% AW 

løn). Begge (ægtefæller/partnere) er medlemmer af en A-kasse men ikke af 

efterlønsordningen. Samlevende par og ægtepar kan beregnes under et, da der ikke er 

uudnyttede skattefradrag. Ingen af parterne betaler mellemskat. 

 

2012 

 

Situationer med lønindkomst. 

 

Enlig, der modtager 100% AW løn, og har en årlig husleje på 47394 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004 først opjusteret til 2009 niveau 

(se 2009) og derefter med 9,16% for at nå 2012 niveau). 

 

Bruttoløn                                                     392456 kr. 

- skat og sociale bidrag                                148754 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag          243702 – 

( samme, men som uforsikret                      246246 - ) 

- husleje                                                         47394 – 

+ boligsikring                                                        0 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift        196308 kr. 

( samme, men som uforsikret                      198852 kr.)    

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den enlige er 

medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) angiver resultatet, når den 

enlige ikke er forsikret mod arbejdsløshed. 
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Enlig forsørger, der modtager 100% AW løn, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 62352 kr. ( svarer til huslejen for lovmodelens tilsvarende familie i 

2004 først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og derefter med 9,16% for at nå 2012 

niveau). 

 

Bruttoløn                                                      392456 kr.     

- skat og sociale bidrag                                148754 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag          243702 – 

( samme, men som uforsikret                      246246 – ) 

- husleje                                                         62352 – 

+ boligsikring                                                  2965 – 

+ børneydelser                                               66144 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift        250459 kr. 

( samme, men som uforsikret                      253003 kr. ) 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den enlige 

forsørger er medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) angiver 

resultatet, når en enlige forsørger ikke er forsikret mod arbejdsløshed. 

  

Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene modtager 100% AW løn, den anden 80% 

heraf, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 62352 kr. ( svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie i 2004 først opjusteret til 2009 niveau 

(se 2009) og derefter med 9,16% for at nå 2012 niveau). 

 

Bruttoløn                                                         706421 kr. 

- skat og sociale bidrag                                    264373 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag              442048 – 

( samme, men 80% løn uforsikret                   444592 – ) 

(( samme, men begge indkomst uforsikret      447136 – )) 

- husleje                                                             62352 – 

+ boligsikring                                                            0 – 

+ børneydelser                                                   21264 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift             400960 kr. 

( samme, men 80% løn uforsikret                    403504 kr. ) 

(( samme, men begge indkomst uforsikret      406048 kr. )) 

 

 Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at begge parter er 

medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. (  ) indeholder resultaterne, når 

80% indkomsten ikke er forsikret mod ledighed. ((  )) indeholder resultaterne, når 

ingen af indkomsterne er forsikret mod ledighed. Det samlevende par og ægteparret 

kan beregnes under et, da der ikke er uudnyttede skattefradrag.  
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Situationer med kontanthjælp.  

 

Enlig, der modtager kontanthjælp, og har en årlig husleje på 47394 kr. (svarer til 

huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder, i 2004 

først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og derefter med 9,16%  for at nå 2012 

niveau). 

 

Bruttokontanthjælp:                                124020 kr. 

- skat og sociale bidrag                             30629 – 

Indkomst efter skat og sociale bidra         93391 – 

- husleje                                                    47394 – 

+ boligsikring                                             7109 – 

+ boligtillæg                                               7885 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift     60991 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

hjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst. Sidstnævnte betingelse er 

opfyldt ved en tidligere indkomst på 100% AW løn, som forudsat her. Boligtillægget 

reduceres ikke ved max. dagpenge testen efter 3 måneder. Der er ingen lofter i 2012. 

 

Enlig forsørger, der modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en 

årlig husleje på 62352 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, 

også når den enlige forsørger arbejder, i 2004 først opjusteret til 2009 niveau (se 

2009) og derefter med 9,16% for at nå 2012 niveau). 

 

Bruttokontanthjælp :                                 164784 kr. 

- skat og sociale bidrag                               45849 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       118935 – 

- husleje                                                       62352 – 

+ boligsikring                                              37411 – 

+ boligtillæg                                                        0 – 

+ børneydelser                                             66144 - 

Disponibel indkomst efter boligudgift      160138 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Der er ingen lofter i 2012. 
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Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge modtager kontanthjælp, med 2 børn i 

skolealderen og en årlig husleje på 62352 kr. ( svarer til huslejen for lovmodellens 

tilsvarende familie, også når begge parter arbejder, i 2004 først opjusteret til 2009 

niveau (se 2009) og derefter med 9,16% for at nå 2012 niveau). 

 

Bruttokontanthjælp :                                 329568 kr. 

- skat og sociale bidrag                               91698 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       237870 – 

- husleje                                                       62352 – 

+ boligsikring                                                8649 – 

+ boligtillæg                                                        0 – 

+ børneydelser                                             21264 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      205431 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

kontanthjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Da 

boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Der er ingen lofter i 2012. Det samlevende par og ægteparret kan behandles 

under et, da særreglerne for ægtepar er væk i 2012, og begge parter i parret modtager 

samme ydelse (der er ingen uudnyttede skattefradrag).   

 

Samlevende par (II), hvor den ene modtager 100% AW løn, medens den anden 

modtager kontanthjælp, med 2 børn i skolealderen og har en årlig husleje på 62352 

kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når de begge 

arbejder, i 2004 først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og derefter med 9,16% for 

at nå 2012 niveau. 

 

Bruttoindkomst:                                         557240 kr. 

- skat og sociale bidrag                              194603 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag        362637 – 

- husleje                                                       62352 – 

+ boligsikring                                                      0 – 

+ boligtillæg                                                        0 – 

+ børneydelser                                             21264 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      321549 kr. 

 

Det er forudsat at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

hjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Det er 

forudsat, at den arbejdende part er medlem af en A-kasse men ikke af 

efterlønsordningen. Det er gjort for at ligestille den arbejdende part i de relevante par. 

Da boligtillægget er 0, er der ikke noget at reducere ved max. dagpenge testen efter 3 

måneder. Der er ingen lofter i 2012. 

 

NB! Hvis kontanthjælpsreformen fra 2013 havde været i kraft i 2012, ville den 

disponible indkomst efter boligudgift have været 205579 kr. i stedet for 321549 kr. 

Det betyder en nedgang i nettodækningsgrad fra 80% (jf. oversigtstabel 2) til 51%. 

Sidstnævnte er lavere end for ægteparret, jf. nedenfor, som har en nettodækningsgrad 

på 55%. Det skyldes, at uudnyttede skattefradrag kan overføres mellem ægtefæller 

men ikke mellem parterne i et samlevende par. 
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Ægtepar (II), hvor den ene ægtefælle modtager 100% AW løn medens den anden 

modtager kontanthjælp (helt eller delvist aftrappet), med 2 børn i skolealderen og har 

en årlig husleje på 62352 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens til svarende familie, 

også når begge arbejder, i 2004 først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og derefter 

med 9,16% for at nå 2012 niveau. 

 

Bruttoløn:                                                   392456 kr. 

- skat og sociale bidrag                               132734 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag         259722 – 

- husleje                                                        62352 – 

+boligsikring                                                  2965 – 

+ boligtillæg                                                         0 – 

+ børneydelser                                              21264 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       221599 kr.    

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den samlede 

hjælp ikke overstiger 90% af den tidligere indkomst (ikke aktuelt her). Det er 

forudsat, at den arbejdende ægtefælle er medlem af en A-kasse men ikke af 

efterlønsordningen. Da boligtillægget er 0 er der ikke noget at reducere ved max. 

dagpenge testen efter 3 måneder, der er ingen lofter i 2012.  

  

Situationer med arbejdsløshedsdagpenge.  

 

I 2012 er det også muligt for A-dagpengemodtagere at modtage boligtillæg, da 

ledighed er en social begivenhed. I de her anvendte eksempler vil boligtillægget dog 

være 0. Det er også forudsat, at den arbejdende ægtefælle, ligesom i eksemplet 

ovenfor, er medlem af en A-kasse men ikke af efterlønsordningen. Den ledige 

modtager ingen kontanthjælp, da den aftrappes helt af den arbejdende ægtefælles 

indkomst. Til gengæld får den arbejdende ægtefælle den indkomstløse ægtefælles 

uudnyttede skattefradrag, som i dette tilfælde har en skatteværdi på ca. 16000 kr. Da 

der ingen kontanthjælp er, sker der ingen reduktioner efter 3 måneder.   

 

Nb: Bruttodagpengene på årsbassis er beregnet ud fra max. dagpenge på 788 kr./dag, 

5 dage om ugen i 52 uger 

 

Enlig, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og har en årlig husleje på 47394 kr. 

(svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også når den enlige arbejder 

eller modtager kontanthjælp, i 2004 først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og 

derefter med 9,16 % for at nå 2012 niveau). Dagpengemodtageren og 

kontanthjælpsmodtageren har også modtaget den samme bruttoløn inden ledighed, 

nemlig 100% AW løn.    

 

Bruttodagpenge:                                        204880 kr. 

- skat og sociale bidrag                                64281 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       140599 – 

- husleje                                                       47394 – 

+ boligsikring                                                7109 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      100314 kr. 
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Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige enlige 

modtager max. dagpenge. Det er tilfældet, når den tidligere indkomst er 100% AW 

løn, som forudsat her. 

 

Enlig forsørger, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og 

har en årlig husleje på 62352 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende 

familie, også når den enlige forsørger arbejder eller modtager kontanthjælp, i 2004 

først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og derefter med 9,16% for at nå 2012 

niveau. Dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren har også modtaget den 

samme bruttoløn inden ledighed, nemlig 100% AW løn. 

 

Bruttodagpenge :                                       204880 kr. 

- skat og sociale bidrag                               64281 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       140599 – 

- husleje                                                       62352 – 

+ boligsikring                                              31287 – 

+ børneydelser                                             66144 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      175678 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige enlige 

forsørger modtager max. dagpenge. Det er tilfældet, når den tidligere indkomst er 

100% AW løn, som forudsat her.     

 

Samlevende par/ægtepar (I), hvor begge modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 

børn i skolealderen og har en årlig husleje på 62352 kr. (svarer til huslejen for 

lovmodellens tilsvarende familie, også når begge parter arbejder eller modtager 

kontanthjælp, i 2004 først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og derefter med 9,16% 

for at nå 2012 niveau. Dagpengemodtagerne og kontanthjælpsmodtagerne har også 

før ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 100% AW løn for den ene part og 

80% heraf for den anden. 

 

Bruttodagpenge:                                        409760 kr. 

- skat og sociale bidrag                              128562 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag        281198 – 

- husleje                                                       62352 – 

+ boligsikring                                                      0 – 

+ børneydelser                                             21264 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift       240110 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at begge parter i 

parret modtager max. dagpenge. Det er tilfældet når den tidligere indkomst er 100% 

AW løn for den ene i parret og 80% heraf for den anden. Det samlevende par og 

ægteparret kan behandles under et, da der ikke er uudnyttede skattefradrag.                              
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Samlevende par/ægtepar (II), hvor den ene modtager 100% AW løn medens den 

anden modtager arbejdsløshedsdagpenge, med 2 børn i skolealderen og har en årlig 

husleje på 62352 kr. (svarer til huslejen for lovmodellens tilsvarende familie, også 

når begge arbejder, eller den ene arbejder, medens den anden modtager 

kontanthjælp, i 2004 først opjusteret til 2009 niveau (se 2009) og derefter med 9,16% 

for at nå 2012 niveau). Dagpengemodtageren og kontanhjælpsmodtageren har også 

inden ledighed modtaget samme bruttoløn, nemlig 80% AW løn. 

 

Bruttoindkomst                                         597336 kr. 

- skat og sociale bidrag                             213035 – 

Indkomst efter skat og sociale bidrag       384301 – 

- husleje                                                      62352 – 

+ boligsikring                                                     0 – 

+ børneydelser                                             21264 – 

Disponibel indkomst efter boligudgift      343213 kr. 

 

Det er forudsat, at boligsikringen ikke begrænses af m2 reglen, og at den ledige 

modtager max. dagpenge, (det er tilfældet, når den forudgående indkomst er 80% AW 

løn). Samlevende par og ægtepar kan beregnes under et, da der ikke er uudnyttede 

skattefradrag. Den arbejdende ægtefælle/partner er, ligesom den ledige, forsikret i en 

A-kasse, men deltager ikke i efterlønsordningen.  
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Oversigstabel 1. 

 

Disponibel indkomst efter boligudgift (nedenfor kaldet disponibel indkomst) for en 

kontanthjælpsmodtager i procent af disponibel indkomst for en tilsvarende 

dagpengemodtager, det vil sige at familiestørrelse og sammensætning, boligudfgift og 

tidligere bruttoløn inden ledighed er den samme i de to situationer. I ægtepar I og 

samlevende I er begge ledige, i ægtepar II og samlevende II har den ene arbejde og 

den anden er ledig. For ægtepar II og samlevende par II er for 2004 også anført 

beregninger baseret på AW indkomsten, idet denne fra 2005 er OECD’s 

referenceindkomst, jf. indledningen til oversigtstabel 2. 

 

Oversigtstabel 1. Nettodækningsgraden ved kontanthjælp relativt til dagpenge for en 

række familietyper i udvalgte år, pct.   

 

                          1988     1993    1994        1999       2004        2009        2012 

 

Enlig                 63,9       63,0    60,7           61,5        61,5       61,6          60,8                                          

 

Enlig forsørger                                                                                                       

2 børn                91,0       85,5    91,4           91,2        90,7       91,3         91,2 

 

Ægtepar I 

2 børn                84,8       81,6    88,3           88,6        82,6       82,3         85,6                                                         

 

Samlevende I 

2 børn                 84,8      81,6    88,3           88,6        84,6       84,3         85,6                                                           

 

Ægtepar II 

2 børn                 64,9      66,6    67,6           67,8        65,5 

AW basis                                                                     66,5      65,2         64,6 

                                                                                    (67,2) 

Samlevende II 

2 børn                 93,4      91,3    93,4           93,7        93,8 

AW basis                                                                     93,7      94,0         93,7      

 

Note: (67,2) for ægtepar II 2004 AW-basis er når den alternative 

boligsikringsberegning benyttes for ægteparret med løn og kontanthjælp. 

 

Det mest bemærkelsesværdige resultat er nok forskellen på samlevende II og ægtepar 

II, hvor ægteparret er langt ringere stillet end det samlevende par. Den eneste forskel 

mellem de to familier er den ægteskabelige stilling. For ægtepar II modregnes hele 

eller langt det meste af kontanthjælpen til begge ægtefæller med den arbejdende 

ægtefælles indkomst, først den der tildeles den arbejdende ægtefælle og derefter den, 

der tildeles den ledige, for sidstnævnte kan der være lidt tilbage. For samlevende par 

er der ingen modregning. Det er fordi, der ikke er gensidig forsørgerpligt blandt 

samlevende. Det ændres i 2014 men tilbage igen fra 2016.   

Et andet resultat er den øgede afstand mellem kontanthjælp og dagpenge fra 1999 til 

2004 navnlig for ægtepar I (500 kr. regel + loft efter 6 måneder i 2004) og i mindre 

grad for Samlevende I (loft efter 6 måneder i 2004). Den modsatte bevægelse ses fra 

2009 til 2012, hvor særregler for ægtepar og lofter er væk. 



 54 

 

Oversigtstabel 2. 

 

Tabellen indeholder sammenhørende nettodækningsgrader, ved modtagelse af 

kontanthjælp vs. dagpenge. Det betyder at disponibel indkomst efter boligudgift for 

familien, der modtager kontanthjælp, er sat i forhold til disponibel indkomst efter 

boligudgift for den tilsvarende familie i arbejde ligesom disponibel indkomst efter 

boligudgift for den samme familie, der modtager dagpenge, er det. Når 

nettodækningsgraden beregnes for dagpengemodtagere ( D ) er alle arbejdsindkomster 

forsikret mod ledighed. Når nettodækningsgraden beregnes for 

kontanthjælpsmodtagere ( K ) er arbejdsindkomsterne ikke forsikret mod ledighed, 

undtagen hvor den ene har arbejdsindkomst og den anden kontanthjælp i det 

samlevende par og i ægteparret. Her er den største indkomst i det arbejdende par 

forsikret men ikke den mindste (det er den, der erstattes med kontanthjælp). Fra 2005 

skifter OECD basis fra APW til AW indkomst. For 2004 er anført beregninger på 

både APW og AW basis. Efter 2004 er det alene på AW basis. 

 

Oversigtstabel 2. Nettodækningsgraden ved kontanthjælp og dagpenge relativt til 

lønindkomst for en række familietyper i udvalgte år, pct. 

 

                      1988        1993        1994        1999        2004        2009        2012 

                      K   D       K   D        K   D       K  D       K   D        K   D        K   D 

Enlig                                             

APW basis    38   61     38  61    36  60      33 55      31  51      

AW basis                                                                   32  53        30  49        31  51 

 

Enlig forsørger 

2 børn 

APW basis    72  80      67  79    70  78      67 75      64  71 

AW basis                                                                   65  73        62  69        63  70 

 

Ægtepar I                                                 

2 børn 

APW basis    57   69     55  69    59  68     56  64      49  60 

AW basis                                                                   50  62        47  58        51  60 

 

Samlevende I                                      

2 børn 

APW basis    57   69     55  69    59  68     56  64      50  60             

AW basis                                                                   52  62        48  58         51  60 

 

Ægtepar II                                                     

2 børn 

APW basis    58   90     60  90    60  90     59  88      56  86 

AW basis                                                                   57  87         55  85        55  86 

                                                                                 (58) 

Samlevende II                                                       

2 børn 

APW basis    83   89      81  89    82  89    81 87        79  85 

AW basis                                                                    80  86       79    85       80  86 
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Note: De (58) for ægtepar II 2004 AW basis er baseret på den alternative 

boligsikringsberegning for ægteparret med løn og kontanthjælp. 

 

 Faldet i nettodækningsgrad for den enlige forsørger, der modtager kontanthjælp (K), 

fra 1988 til 1993 skyldes dels et højt børnetillæg (del af kontanthjælpen) i 1988 i 

forhold til 1993 dels, at der ikke er boligsikring hos familien i arbejde (nævneren) i 

1988 medens det er tilfældet i 1993. Faldet i nettodækningsgrader i 2004 skyldes 

bland andet skattereformen i samme år, der navnlig var til gavn for dem i arbejde. 

Loftsregler m.m. for kontanthjælp navnlig til par har også betydning, jf. kapitel 5. 

 

Af særlig interesse er ændringerne fra 1993 til 1994 i nettodækningsgraderne vedr. 

kontanthjælp (K søjlen). 1994 var året, hvor kontanthjælpsreformen blev 

implementeret. For den enlige er der med det valgte eksempel et tab fra 1993 til 1994, 

det skyldes i høj grad, at satsen kun var 50% af dagpengene ved sygdom i 1994 

(forhøjes til 60% fra 1995). For den enlige forsørger og parrene, hvor begge modtager 

kontanthjælp, er der en gevinst fra 1993 til 1994, jf. også følsomhedsanalysen i afsnit 

5.2 og 5.4 i kapitel 5. Det gælder også for det samlevende par, hvor den ene arbejder 

medens den anden modtager kontanthjælp, her er gevinsten dog marginal, for 

ægteparret er situationen uændret. De afgørende parametre her er huslejens højde og 

antallet af børn. Kapitel 4 indeholder følsomhedsanalyser vedr. disse 2 parametre. 

 

Den gennemgående tendens til faldende nettodækningsgrader vedr. kontanthjælp over 

tid ser ud til at stoppe i 2012. Det skyldes for familier med én voksen navnlig, at 

stigningen i AW lønnen fra 2009 til 2012 er meget beskeden og for parrene desuden, 

at ’500 kr. reglen’ for ægtepar ophæves i 2012 sammen med lofterne, som har været 

begrænsende for parrene, både ægtepar og samlevende par, fra 2004. 

 

Generelt er der ikke taget hensyn til udgifter til vand, varme og el, som kan dækkes af 

boligtillægget. Det betyder, at dækningsgraderne for de kontanthjælpsmodtagere, der 

har boligtillæg, er lidt for lave (det er navnligt enlige) mens de, der ikke modtager 

boligtillæg eller kun et lille boligtillæg, har lidt for høje nettodækningsgrader. 

   

Noter: 

 

Når der refereres til ’huslejen for lovmodellens tilsvarende familie’, betyder det 

huslejen for de tilsvarende familietyper i ’Fordeling og incitamenter 2004’, fra 

Finansministeriet, juni 2004. Disse huslejer er anvendt direkte for årene 1999 og 

2004. For årene efter 2004 (2009 og 2012) er huslejen for 2004 fremskrevet med 

udviklingen i huslejen for helårsboliger, således som den indgår i 

forbrugerprisindekset (Statistikbanken i Danmarks Statistik). ’Fordeling og 

incitamenter 2004’ starter i 1995. For årene før 1995 (1994, 1993 og 1988) er 

huslejen for 1995 reduceret således, at udviklingen i huslejerne fra 1988 til og med 

1994 svarer til huslejens udvikling, men ikke til niveauerne, i publikationen ’Familier 

og indkomster 2001’ fra Økonomiministeriet juni 2001 samt tidligere udgaver af 

samme publikation. 

 

APW løn stammer fra OECD’s publikation ’Taxing Wages’ for de pågældende år, 

d.v.s. 1999 og 2004. For 1994 er anvendt det officielle tal fra Skatteministeriet for 

APW lønnen i Danmark. Dette tal er aldrig offentliggjort af OECD, men det er 
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konsistent med APW lønnen for årene frem til og med 2004 og er derfor anvendt her. 

Fra 2005 og frem skifter OECD reference til AW løn. For 2004 er i oversigtstabel 1 

og 2 foruden APW løn også anvendt OECD’s nye reference nemlig AW lønnen, som 

også bruges i 2009 og 2012. For 1993 og 1988 er APW lønnen dannet ved at reducere 

1994 niveauet, så udviklingen i APW lønnen fra 1988 til og med 1994 svarer til 

OECD’s, men ikke niveauerne, de er konsistente med det officielle 1994 APW niveau 

nævnt ovenfor, som er højere end OECD’s. 


