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Fra juni 2019 til september 2021 er der 102.800 personer, som er afgået fra kon-

tanthjælpssystemet og fortsat ikke modtager en kontanthjælpslignende ydelse (kon-

tanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt over-

gangsydelse) i september 2021.  

Denne opgørelse viser dermed ikke det samlede antal personer som løbende er af-

gået fra kontanthjælpssystemet i perioden, men det samlede antal unikke personer, 

som er afgået i perioden, og som fortsat er uden for kontanthjælpssystemet i sep-

tember 2021.  

I perioden juni 2019 til september 2021 har 40.500 børn boet i en familie, hvor en 

eller begge forældre er blandt de 102.800 personer, som er afgået fra kontant-

hjælpssystemet og fortsat er det pr. september 2021.  

I tabel 1 ses de 40.500 børn med forældre der er afgået fra kontanthjælpssystemet i 

perioden juni 2019-september 2021 og som ikke modtog en af de kontanthjælpslig-

nende ydelser i september 2021, fordelt på forældrenes arbejdsmarkedsstatus i sep-

tember 2021.  
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 Tabel 1  

Antal børn fordelt på afgående forælders arbejdsmarkedsstatus i septem-

ber 2021 

 
En forælder af-

gået fra kontant-
hjælpssystemet 

Begge forældre af-
gået fra kontant-

hjælpssystemet 
I alt 

Andel i 
pct. 

Beskæftigelse 13.653 1.002 14.655 36 

Selvforsørgende 3.455 967 4.422 11 

Dagpenge 686 130 816 2 

Uddannelse 9.098 1.213 10.311 25 

Ledighedsydelse/Fleksjob 1.996 203 2.199 5 

Forrevalidering/Revalidering 139 8 147 0 

Ressourceforløb 2.616 238 2.854 7 

Sygedagpenge 839 176 1.015 3 

Jobafklaring 142 16 158 0 

Førtidspension 2.227 260 2.487 6 

Andet 1.374 89 1.463 4 

I alt  36.225 4.302 40.527 100 

     
 

 Anm.:   Når begge forældre er afgået fra kontanthjælpssystemet og har forskellig arbejdsmarkedsstatus i september 

2021, er der foretaget en overskrivning, så arbejdsmarkedsstatus kun er angivet for den ene forælder. Over-

skrivningen følger følgende hierarki: Førtidspension, jobafklaring, sygedagpenge, ressourceforløb, revalidering, 

ledighedsydelse, andet (barsel, orlov, rotationsvikarer mv.), uddannelse, dagpenge, selvforsørgelse og beskæfti-

gelse. Forældrenes arbejdsmarkedsstatus, der kommer først i hierarkiet, er således den der vil fremgå af tabel-

len. Førtidspension har i tabellen f.eks. højere prioritet end jobafklaring, hvorimod dagpenge f.eks. har lavere 

prioritet end uddannelse. Nogle sygedagpengeforløb i perioden november 2019 – juni 2020 mangler oplysnin-

ger om sidste udbetalingsdag, og dermed er længden af nogle sygedagpengeforløb overvurderet i data. Dette 

betyder, at andelen af personer med sygedagpenge i september 2021 kan være overvurderet, da nogle perso-

ner, som ifølge opgørelsen modtager sygedagpenge i september 2021, kan have overgået til en anden arbejds-

markedsstatus efter deres sygedagpengeforløb er afsluttet. Det er dog sikret, at de ikke er tilbage i kontant-

hjælpssystemet.  

Kilde: DREAM, CPR-registret og egne beregninger. 

 

I familier hvor begge voksne modtager en kontanthjælpslignende ydelse, samtidig 

med at de er gift eller samlevende, indgår børn under 18 år, der bor på samme fol-

keregisteradresse som begge voksne, i opgørelsen over antal børn i familie med 

kontanthjælpslignende ydelse. Børnene kan dermed både være egne, fælles- og de-

lebørn. I familier hvor kun én voksen modtagere en kontanthjælpslignende ydelse 

indgår ydelsesmodtagerens egne og de fælles børn under 18 år, der bor på samme 

folkeregisteradresse som den voksne, i opgørelsen. 

 


