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Rådighedsbeløb for FOA-familie 

AE har på baggrund af Finansministeriets familietypemodel regnet på indkomsten for forskellige par i 
arbejde sammenlignet med et par på kontanthjælp. AE har i denne analyse anvendt samme bereg-
ningsmetode som Beskæftigelsesministeriet, der har regnet tallene i artiklen ”Fakta: Derfor kan en bør-
nefamilie på fem få 454.000 i offentlig støtte” bragt på politiken.dk mandag d. 2. marts 2015.1 
 
I tabel 1 ses indkomst før og efter skat for tre forskellige familier.  AE har genskabt Beskæftigelsesmini-
steriets tal for parret på kontanthjælp og den lavtlønnede HK-familie samtidig med, at der er suppleret 
med beregninger for en FOA-familie bestående af en SOSU-hjælper og en ufaglært pædagogmedhjæl-
per, der samlet har en lønindkomst på 494.182 kr. Alle familier har 3 børn i alderen 1, 3 og 10 år.   
 
Den årlige bruttoindkomst for FOA-familie er knap 113.000 kr. højere end for parret, hvor begge er på 
kontanthjælp. Det er, som i tallene fra Beskæftigelsesministeriet, når man indregner værdien af tilskud 
til daginstitutionspladser, og svarer til ca. 9.400 kr. månedligt.  
 
Ser man på indkomsten efter skat, men igen tillagt værdien af friplads for børnenes institutionspladser, 
så er der tale om en årlig forskel mellem FOA-parret og kontanthjælpsparret på 43.508 kr. årligt sva-
rende til en gevinst ved at være i arbejde på 3.626 kr. månedligt. Det er værd at bemærke, at FOA-
parret ikke er berettiget til boligstøtte pga. for stor en indkomst, og samtidig er værdien af fripladserne 
11.000 kr. mindre end for kontanthjælpsparret.  
 

Tabel 1. Indkomst før og efter skat for forskellige familier med 3 børn på hhv. 1, 3 og 10 år 

 Par på kon-
tanthjælp1  

 

Lavt-lønnet 
HK-par 

Forskel til 
kontanthjælp 

FOA-par 
Forskel til 

kontanthjælp 

(2014-priser) Kr. 

Indkomst (kontanthjælp el. løn) 340.872 419.280 
 

494.182 
 

Boligstøtte 22.248 14.532 
 

- 
 

Børnefamilieydelse 42.540 42.540 
 

42.540 
 

Tilskud til daginstitution 48.555 41.530 
 

30.408 
 

I alt bruttoindkomst 454.215 517.882 63.667 567.130 112.916 

 
     

Indkomst efter skat 314.532 345.597 31.066 376.186 61.654 

Tilskud til daginstitutioner 48.555 41.530  30.408  

I alt nettoindkomst (incl. værdi 

af tilskud til daginstitutioner) 
363.086 387.127 24.041 406.594 43.508 

 
     

Forskel pr. måned 
  

2.003 
 

3.626 

Anm: 2014-priser. Alle par har 3 børn i alderen 1, 3 og 10 år. Alle har en bolig på 100 kvm. til en husleje på 75.000 kr. årlig og med udgifter til 

vand/varme på 12.000 kr. årligt. Beregningen for parret på kontanthjælp følger af Beskæftigelsesministeriets svar 8.december 2014 (spørgsmål nr. 

62). I dette svar antages det at familien er nyligt indvandret og derfor ikke har ret til særlig støtte. Ingen familier har udgifter/fradrag for fagfor-

ening, a-kasse eller efterlønsbidrag.  

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets Familietypemodel version ØR-aug. 2014 version.  

                                                                 
1
 Beregningsforudsætningerne findes i dette svar til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik af 8. december 2014 (nr. 62).  

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/uui/spm/62/svar/1179750/1431974/index.htm   

Bemærk, at kontanthjælpsfamilien ikke berettiget til ”Særlig støtte” på 4.752 kr. fordi der i beregningerne ses på en nyankommet flygtningefamilie. 

Ser man bort fra, at BM i beregningseksemplet antager, at det er en flygtninge familie, så er den samlede bruttoindkomst (incl. værdi af tilskud til 

daginstitutioner) 458.967 kr., mens nettoindkomst (incl. værdi af tilskud til daginstitutioner) bliver 367.838 kr.  


