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Betydning af ny integrationsydelse for rådighedsbe-
løb for forskellige familietyper  
 

 

 
  
 Forskellen i rådighedsbeløb mellem kontanthjælp og integrationsydelse er vist i ta-

bel 1. I tabeloversigten er der ikke taget højde for det tillæg, der kan opnås som 
følge af bestået prøve i dansk. 
 
Udover kontanthjælpen/integrationsydelsen medtager rådighedsbeløbene børnefa-
milieydelse og børnetilskud efter skat fratrukket boligudgifter samt daginstitutions-
betaling inkl. søskenderabat og tilskud. 
 
Tabel 1 
Konsekvenser af integrationsydelse for forskellige familietypers rådighedsbeløb efter ud-
gifter til bolig og børnepasning, 2015-pl 

 
Rådighedsbeløb 
for kontanthjælp  

(pr. familie) 

Rådighedsbeløb for 
integrationsydelse 

(pr. familie) 

Forskel i  
Rådighedsbeløb 

(pr. familie)  

Over 30 år    
Enlig uden børn  5.300   2.300   -3.000  
Enlig med 1 barn  10.000   8.500   -1.500  
Enlig med 2 børn  13.700   11.900   -1.800  
Enlig med 3 børn  17.100   14.500   -2.600  
Ægtepar/samlevende uden børn  10.700   4.700   -6.000  
Ægtepar/samlevende med 1 barn  14.000   9.900   -4.100  
Ægtepar/samlevende med 2 børn  15.300   11.600   -3.700  
Ægtepar/samlevende med 3 børn  16.900   12.600   -4.300  

Under 30 år, aktivitetsparat* 
Enlig uden børn  5.400   2.300   -3.100  
Enlig med 1 barn  10.100   8.500   -1.600  
Enlig med 2 børn  13.800   11.900   -1.900  
Enlig med 3 børn  17.200   14.500   -2.700  
Ægtepar/samlevende uden børn  10.800   4.700   -6.100  
Ægtepar/samlevende med 1 barn  14.000   9.900   -4.100  
Ægtepar/samlevende med 2 børn  15.400   11.600   -3.800  
Ægtepar/samlevende med 3 børn  17.000   12.600   -4.400  

Anm.: Det er forudsat i beregningerne, at familierne har været i landet mindst 2 år, hvilket betyder, at familierne ikke er 
omfattet af den planlagte genindførelse af optjeningsprincip på børnefamilieydelse og børnetilskud, og at familierne 
modtager særlig støtte til huslejeudgifter. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.822 kr. og en 
husleje på 6.185 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og 1.296 kr. afhængig af familiety-
pe. Det forudsættes, at unge er udeboende. Der lagt et loft over særlig støtte, så udbetalingen af integrationsydelse og 
særlig støtte tilsammen højest kan udgøre 70 pct. af højeste dagpengesats efter skat og ATP-bidrag. Unge og modta-
gere af integrationsydelse indbetaler ikke til ATP. 
* Rådighedsbeløbet er vist for aktivitetsparate, idet de udgør godt 70 pct. af personer på kontanthjælp.    
Kilde: Beskæftigelsesministeriet på baggrund af familietypemodellen december 2014. 


