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Bilag: Forklaring på forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb 
 

 Udeboende enlige over 30 år: Enlige, der ikke er forsørgere, med en nettoindtægt på 
ca. 8.500 kr.  

 Her foreslås rådighedsbeløbet justeret fra 2000 kr. til 3100 kr. Dette med 
henvisning til den generelle prisfremskrivning og på baggrund af anbefaling fra 
ankestyrelsen.  

 Udeboende enlige under 30 år, samt borgere på selvforsørgelses- og 
hjemsendelsesydelse: Udeboende under 30 år og borgere på selvforsørgelses- og 
hjemsendelsesydelse, der ikke er forsørgere, med en nettoindtægt på omkring 5.000-
5.500 kr.  

 Denne målgruppe af borgere, modtager så lav en ydelse, at de, hvis ikke det 
nuværende forholdsvis lave rådighedsbeløb fastholdes,  vil have mulighed for at 
kunne bevilliges et indskudslån til en bolig. Derfor foreslår administrationen at 
der for denne målgruppe fortsat benyttes et rådighedsbeløb på 2.000 kr. Der 
indføres derved en ekstra opdeling i de nuværende vejledende rådighedsbeløb, 
i lighed med Ringsted Kommune.  Formålet er at kunne hjælpe unge videre i 
egen bolig.  

 Ægtepar/samlevende: Administrationen vurderer, at der er økonomiske fordele ved at 
bo flere voksne sammen, men vurderer fortsat at der er behov for en øgning af 
beløbet.  

 Rådighedsbeløbet foreslås derfor justeret til 5.200 kr. 
 Hjemmeboende: Unge, der bor hos deres forældre har ofte færre udgifter end 

udeboende. Dette da de ofte betaler en meget lav husleje og har lave udgifter til kost.  
 Derfor anbefales der et lavere rådighedsbeløb på 1.000 kr. for denne gruppe. 

 Børn: Aktuelt kan der indregnes op til 4 børn i den økonomiske beregning. 
Administrationen vurderer, at langt de fleste familier har to børn, samt at børn nr. 3 og 
4 i en børneflok ikke medfører samme økonomiske udgifter for familien. Det anbefales 
derfor, i lighed med Ringsted Kommune, at vi maksimalt kan indregne 2 børn. Dog 
vurderes det samtidigt, at det er relevant at hæve rådighedsbeløbet pr. barn. 
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