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Udviklingen i antal børn med forældre i kontanthjælpssystemet 
Antallet af børn i kontanthjælpssystemet er faldet fra 74.300 børn i februar 2017 til 
39.100 i februar 2022, svarende til et fald på 47 pct.  

Udviklingen skal i høj grad ses i lyset af, at antallet af personer i kontanthjælpssy-
stemet er faldet støt i samme periode – fra 152.300 i februar 2017 til 92.300 i fe-
bruar 2022.  
 

 

 
Faldet i antallet af kontanthjælpsmodtagere indebærer, at flere personer i stedet er i 
arbejde, under uddannelse, selvforsørgende eller modtager en anden offentlig 
ydelse.  
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Tabel 1 

Antal børn med forældre i kontanthjælpssystemet og antal personer i kontant-
hjælpssystemet, feb. 17 – feb. 22 

  Børn m. forældre i  
kontanthjælpssystemet 

Samlet antal personer i  
kontanthjælpssystemet  

Februar  2017  74.334  152.670 

Februar 2018  66.936  138.604 

Februar 2019  58.759  125.831 

Februar  2020  52.977  117.469 

Februar  2021  48.563  112.621 

Februar  2022  39.129  92.300 

 

Anm.: I familier hvor begge voksne modtager en kontanthjælpslignende ydelse, samtidig med, at de er gift eller samle-
vende indgår børn under 18 år, der bor på samme folkeregisteradresse som begge voksne, i opgørelsen. Børnene 
kan dermed både være egne, fælles- og delebørn. Barnets herkomst er opgjort således, at hvis blot en forælder har 
ikke-vestlig baggrund bliver barnet defineret som ikke-vestlig. Hvis en forælder har vestlig baggrund, og den anden 
forælder ikke er af ikke-vestlig baggrund, bliver barnet defineret som vestlig. Hvis begge forældre er af dansk her-
komst, bliver barnets defineret som dansk.  Opgørelsen af forældrenes herkomst følger Danmarks Statistiks definiti-
oner heraf. I familier hvor kun én voksen modtagere en kontanthjælpslignende ydelse indgår ydelsesmodtagerens 
egne og fælles børn under 18 år, der bor på samme folkeregisteradresse som den voksne, i opgørelsen. Barnets her-
komst bestemmes på baggrund af den voksne med kontanthjælpslignende ydelses herkomst. Opgørelsen af foræl-
drenes herkomst følger Danmarks Statistiks definitioner heraf. 

Kilde: STAR’s ydelsesregistre, CPR-registret og egne beregninger. 

 
Børn med forældre, der er afgået fra kontanthjælpssystemet 
Fra juni 2019 til februar 2022 er der 113.500 personer, som er afgået fra kontant-
hjælpssystemet og som i februar 2022 ikke længere modtager en kontanthjælpslig-
nende ydelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp og selvforsørgelses- og hjemrejse-
ydelse samt overgangsydelse).  

I perioden juni 2019 til februar 2022 har knap 45.200 børn boet i en familie, hvor 
en eller begge forældre er blandt de 113.500 personer, som er afgået fra kontant-
hjælpssystemet, og fortsat er det pr. februar 2022, jf. tabel 2.  

For ca. hvert tredje barn – 15.800 børn – er en eller begge forældre kommet i be-
skæftigelse. For 10.600 børn er deres forælder eller forældre startet på en uddan-
nelse.   
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Tabel 2 

Antal børn fordelt på afgående forælders arbejdsmarkedsstatus i feb. 2022 

 
En forælder er 

er ikke længere 
på kontanthjælp 

Begge forældre 
er ikke længere 

på kontanthjælp 
I alt Andel  

i pct. 

Beskæftigelse          14.626           1.178           15.804  35 

Selvforsørgende            3.725           1.052             4.777  11 

Dagpenge                861              129                 990  2 

Uddannelse            9.342           1.250           10.592  23 

Ledighedsydelse/Fleksjob            2.313              258             2.571  6 

Forrevalidering/Revalidering                140                 17                 157  0 

Ressourceforløb            2.870              313             3.183  7 

Sygedagpenge            1.903              449             2.352  5 

Jobafklaring                204                 28                 232  1 

Førtidspension            2.608              295             2.903  6 

Andet            1.520              107             1.627  4 

Total          40.112           5.076           45.188  100 
 

Anm.: Når begge forældre er afgået fra kontanthjælpssystemet og har forskellig arbejdsmarkedsstatus i januar 2022, er 
der foretaget en overskrivning, så arbejdsmarkedsstatus kun er angivet for den ene forælder. Overskrivningen føl-
ger følgende hierarki: Førtidspension, jobafklaring, sygedagpenge, ressourceforløb, revalidering, ledighedsydelse, 
andet (barsel, orlov, rotationsvikarer mv.), uddannelse, dagpenge, selvforsørgelse og beskæftigelse. Forældrenes 
arbejdsmarkedsstatus, der kommer først i hierarkiet, er således den der vil fremgå af tabellen. Førtidspension har i 
tabellen f.eks. højere prioritet end jobafklaring, hvorimod dagpenge f.eks. har lavere prioritet end uddannelse.  

Kilde: DREAM, CPR-registret og egne beregninger. 
 


	Udviklingen i antal børn med forældre i kontanthjælpssystemet 
	 Børn med forældre, der er afgået fra kontanthjælpssystemet 

