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Virkninger på de disponible indkomster for forskellige familietyper

Virkningerne på de disponible indkomster af reformpakken Hurtigere i job, et stær-
kere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder for udvalgte fami-
lietyper er vist i tabellen nedenfor.

Virkningerne er opdelt i tre kategorier: 1) Initiativer, der har direkte virkning på de 
disponible indkomster, 2) initiativer, der vedrører forbrugsafgifter opgjort som 
ækvivalent virkning på disponibel indkomst, 3) initiativer, der er målrettet er-
hvervslivet, og som nedvæltes i de disponible indkomster.

For de viste familietyper afhænger den samlede virkning af initiativerne af forud-
sætningerne om familiens elforbrug. Elforbruget afhænger i familietypeeksem-
plerne af antaget boligtype og -størrelse samt antal personer i husstanden.

Tabel 1
Virkninger på årlig disponibel indkomst (inkl. afgiftslempelse) for udvalgte familietyper, 2030

Ejer/ 
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børn

Elfor-
brug, 
kWh

Direkte 
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Virkning af 
ændring af 
forbrugsaf-

gifter

Initiativer 
målrettet er-
hvervslivet

Samlet 
virkning

Enlig kontant-
hjælpsmodtager Lejer 45 0 1.600 -630 340 -60 -350

Kontant- 
hjælpspar Lejer 100 2 3.410 -1.080 720 -150 -500

Enlig arbejder Lejer 60 0 1.750 890 370 -130 1.130

Enlig arbejder Lejer 90 1 2.031 990 430 -160 1.260

Arbejderpar Lejer 100 2 3.410 1.930 720 -270 2.380

Arbejderpar Lejer 150 3 4.470 1.930 950 -280 2.600

Arbejderpar Ejer 130 2 4.100 1.930 870 -270 2.530

Arbejderpar Ejer 200 3 5.550 1.930 1.180 -280 2.830

Funktionærpar Ejer 150 2 4.260 2.490 910 -370 3.020

Enlig funktionær Ejer 100 0 2.257 1.270 480 -180 1.570

Pensionist par Lejer 85 0 2.110 0 450 -130 310

Anm.: 2022-niveau. Virkning opgjort per familie. Alle tal er afrundet til nærmeste 10 kr. Pensionistparret antages 
ikke at have suplerende indkomst. Børnene er i hhv. børnehave og SFO. Ved afskaffelse af den grønne 
check for ikke-pensionister afskaffes alle former for supplering og tillæg til den grønne check for ikke-
pensionister. Ved benyttelsen af Energistyrelsens typiske elforbrug antages lejere at bo i lejlighed, mens ejere 
bor i hus. For arbejderer er der antaget et årligt fagforeningskontingent på 6.200 kr. For funktionærer er det 
årlige fagforeningskontingent sat til 3.500 kr.

Note: *) 700 mio. kr. af den samlede finansiering af forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget på 1,2 mia. kr. er 
betinget af, at der besluttes konkret finansiering.  

Kilde: Egne beregninger på Finansministeriets Familietypemodel.



 Side 2 af 2 

Opgørelserne for de viste familietyper indeholder ikke virkningen på den dispo-
nible indkomst af en afskaffelse af modregning af partners indkomst for familier, 
hvor en folkepensionist er samlevende med en ikke-pensionist. Tilsvarende indgår 
ikke en virkning af afskaffelsen af modregning af egen indkomst i pension, da fa-
milietypen bestående af et pensionistpar ikke har væsentlig supplerende indkomst. 
Effekten af disse lempelser kan være betragtelige for andre familietyper.
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