Fællesøkonomien betyder at alle vores fælles udgifter: skat, mad husleje og lign. er fælles.
Derudover får vi hver især et Rådighedsbeløb (RÅB). Det skal dække hver vores individuelle udgifter f.eks. behandling, fritidstransport, ferie m.m.
Her er 3 eksempler. Der er regnet med en single med et barn. Der er regnet med forskellige lønninger.
Det her er de store tal, der kan komme små justeringer undervejs.
Hvis du nu tjener 1)
Antal børn
Antal km til arbejde – hver vej

416.000 kr/år

320.000 kr/år

**
260.000 kr/år

1 barn

1 barn

1 barn

55 km

Udgift til fagforening og a-kasse

800 kr / md

35 km
800 kr / md

0 km
800 kr / md

Hele din løn går ind på vores fælles lønkonto.
Det samme gør alt hvad du får at børnetilskud og børnebidrag.
18 % 5)

74.880 kr / år

57.600 kr / år

46.800 kr / år

1065 kr / md

12.780 kr / år

12.780 kr / år

12.780 kr / år

Kørselsrefusion for 225 arbejdsdage 3)

1,9 kr/km

47.025 kr / år

29.925 kr / år

0 kr / år

Kørselsudgift til arbejde i koll.bil, 225 dage

2,5 kr/km

-61.875 kr / år

-39.375 kr / år

0 kr / år

Tilskud til fagf. og a-kasse 4)

40 %

3.840 kr / år

3.840 kr / år

3.840 kr / år

76.650 kr / år

64.770 kr / år

63.420 kr / år

Du får udbetalt: kontant = Rådighedsbeløb:
Børnerådighedsbeløb 2)

I alt til udbetaling
1)
2)
3)
4)
5)

Det er brutto, før skat, efter pensionsindbetalinger
Beløbet er 965 kr hvis barnet har 2 forældre på Svanholm
Du får refusionen uanset om du cykler, går, kører kollektivets bil, i egen bil eller tager toget
Lig skattebesparelsen
Hvis lønnen er højrere end 424.000 kr så får du kun 9 % af alt over de 424.000 kr.
Målet er 20 % i Rådighedsbeløb (RÅB)
** Hjemmearebejdsløn efter pensionsindbetalinger i et 37 timers job
Arbejder du som hjemmearbejdende 40 t/uge eller eller mere er der en bonusudbetaling
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Dit Rådighedsbeløb skal dække:
Behandlingsudgifter,Tandlæge og andre behandlinger, Medicin, Sygeforsikringen ”Danmark”
Privat transport ( 2,50 kr/km i kollektivets biler)
Ferie
Tøj
60 % af Fagforening og a-kasse ( skatteværdien betaler kollektivet)
Licens, TV og radio
Andet f.eks. chololade, vin, øl, tobak m.m.
Svanholms fællesøkonomi dækker følgende:
Skat
Husleje
Kost
Transport til arbejde (1,90 kr/ km)
Fælles husstands- og ulykkesforsikringer
El, vand og varme, telefon (fastnet) og bredbånd
Porto og kontorartikler.
Rengørings- og hygiejneartikler
Renter på privat gæld ( se formuereglerne på hjemmesiden)
Institutionspladser
Børnebidrag - ud af huset
Fælles arrangementer, såsom høstfest, nytårsfest mv.
Pensionsindbetalinger
40 % af Fagforening og a-kasse
Desuden er det sådan at…
Svanholm betaler privat - og efterskole på nær en egenbetaling ( 5 % af forældrenes Rådighedsbeløb)
Gæstebud til bryllup, barnedåb, runde fødselsdage m.m. bliver i et vist omfang dækket af fælleøkonomien
Betalingen af udgifter der dækkes af fællesøkonomien, og udarbejdelsen af din selvangivelse, udføres
af administrationen på Svanholm.
Alt dette er regler og tal som de er pr. 1.1.15. Det sker at vi i vores fælles budgetforhandlinger justeter
på satser eller procenter. Det er så en beslutning vi er fælles om og alle kender.
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