
NOTAT  
 

 

Marts 2019 

 Udviklingen i antallet af børn, der lever i fa-

milier i kontanthjælpssystemet  

  

 

Siden april 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen trådte i kraft, er 

antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet markant. Det kan både skyldes 

en mindre tilgang og en større afgang fra kontanthjælpssystemet.  

 

Fra april 2016 til september 2018 var der 226.500 personer, der afsluttede, og 

190.400 personer, der påbegyndte et forløb i kontanthjælpssystemet. En person kan 

indgå i opgørelsen flere gange, hvis personen påbegynder/afslutter flere forløb i 

løbet af perioden.  

 

Forældre i kontanthjælpssystemet 

I perioden april 2016 til september 2018 har børn 116.690 gange oplevet, at en 

forælder har afsluttet et forløb i kontanthjælpssystemet. I samme periode har børn 

78.710 gange oplevet, at en forælder er påbegyndt et kontanthjælpsforløb, jf. tabel 

1 og 2.   

 

I 54 pct. af de tilfælde, hvor et barn oplever, at en forælder afgår fra kontanthjælp, 

afgår forælderen til beskæftigelse eller uddannelse.  

  



2 

 

 Tabel 1.  

Antal gange et barn har oplevet at en forælder afgår fra kontanthjælpssy-

stemet, fordelt efter arbejdsmarkedsstatus 3 måneder efter afgang, april 

2016 – september 2018. 

  Alle børn Andel 

Beskæftigelse 35.730 31% 

Selvforsørgelse 17.120 15% 

Dagpenge 1.510 1% 

Uddannelse 26.480 23% 

Kontanthjælp 19.580 17% 

Ledighedsydelse/Fleksjob 2.920 3% 

Forrevalidering/Revalidering 950 1% 

Ressourceforløb 6.280 5% 

Sygedagpenge 870 1% 

Jobafklaring 70 0% 

Førtidspension 2.160 2% 

Andet 3.020 3% 

I alt 116.690 100% 
 

 Anm.: I tilfælde, hvor begge forældre er afgået fra kontanthjælp, eller én forælder afgår flere gange i løbet af perioden, 

vil barnet tælle med alle gange en forælder afgår. Altså indgår det samme barn potentielt flere gange i tabellen. 

Afgang fra kontanthjælp er defineret efter et 4 ugers afgangskriterium, således at en person som modtager kon-

tanthjælp, og derefter har 4 uger uden kontanthjælp tæller som en afgang fra kontanthjælpssystemet. Overgang 

imellem ydelser inden for kontanthjælpssystemet tæller ikke som et afsluttet forløb. Andet indeholder Voksen-

lærlinge, Rotationsvikarer, Skånejob, Barsel, Ikke bosiddende i DK, Folkepension og Død. Der ses i opgørelsen 

på bopælsforældre, altså de forældre, som har børn, der bor på samme adresse som dem. Hvis et barn har en 

forælder, der påbegynder eller afslutter et forløb i kontanthjælpssystemet, men som har en anden folkeregi-

steradresse, indgår det således ikke. 

Kilde: DREAM og CPR-registret og egne beregninger. 
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 Tabel 2. 

Antal gange et barn har oplevet at en forælder tilgår kontanthjælpssyste-

met, fordelt efter arbejdsmarkedsstatus 3 måneder før tilgang, april 2016 – 

september 2018. 

  Alle børn Andel 

Beskæftigelse 15.930 20% 

Selvforsørgelse 11.690 15% 

Dagpenge 3.960 5% 

Uddannelse 16.200 21% 

Kontanthjælp 19.520 25% 

Ledighedsydelse/Fleksjob 30 0% 

Forrevalidering/Revalidering 910 1% 

Ressourceforløb 190 0% 

Sygedagpenge 2.560 3% 

Jobafklaring 880 1% 

Førtidspension 10 0% 

Andet 6.830 9% 

I alt 78.710 100% 
 

 Anm.: I tilfælde, hvor begge forældre er tilgået kontanthjælp, eller en forælder tilgår flere gange i løbet af perioden, vil 

barnet tælle med alle gange en forælder tilgår. Altså indgår det samme barn potentielt flere gange i tabellen. 

Tilgang til kontanthjælp er defineret efter et 4 ugers tilgangskriterium, således at en person som modtager kon-

tanthjælp efter 4 uger uden kontanthjælp tæller som en tilgang til kontanthjælpssystemet. Overgang imellem 

ydelser inden for kontanthjælpssystemet tæller ikke som et nyt forløb. Andet indeholder Voksenlærlinge, Rota-

tionsvikarer, Skånejob, Barsel, Ikke bosiddende i DK, Folkepension og Død. 

Kilde: DREAM og CPR-registret og egne beregninger. 

 

Børn i familier, som mere permanent påbegynder eller afslutter et forløb 

i kontanthjælpssystemet 

Fra april 2016 til september 2018 er der knap 61.700 børn, som lever i familier, 

hvor én eller begge forældre er afgået fra kontanthjælpssystemet og ikke er vendt 

tilbage til kontanthjælpssystemet pr. september 2018. Af disse børn har 31 pct. 

forældre, som er afgået til beskæftigelse, mens 28 pct. er afgået til uddannelse, jf. 

tabel 3. 
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 Tabel 3. 

Antal børn der oplever, at en forælder afgår fra kontanthjælpssystemet 

mere permanent, fordelt efter afgående forælders arbejdsmarkedsstatus 3 

måneder efter afgang, april 2016 – september 2018. 

  
Én forælder 
kommer fra 

kontanthjælp 

Begge forælder 
kommer fra kon-

tanthjælp 
Alle Andel 

Beskæftigelse 17.490 1.660 19.150 31% 

Selvforsørgelse 6.170 3.460 9.630 16% 

Dagpenge 880 180 1.060 2% 

Uddannelse 14.460 2.830 17.290 28% 

Ledighedsydelse/Fleksjob 2.600 240 2.840 5% 

Forrevalide-
ring/Revalidering 

620 80 700 1% 

Ressourceforløb 5.630 550 6.180 10% 

Sygedagpenge 380 120 500 1% 

Jobafklaring 60 10 70 0% 

Førtidspension 1.760 290 2.050 3% 

Andet 1.740 480 2.220 4% 

I alt 51.790 9.900 61.690 100% 
 

 Anm.: Afgang fra kontanthjælp er defineret efter et 4 ugers afgangskriterium, således at en person som modtager 

kontanthjælp og derefter har 4 uger uden kontanthjælp tæller som en afgang fra kontanthjælpssystemet. Over-

gang imellem ydelser inden for kontanthjælpssystemet tæller ikke som et afsluttet forløb. Andet indeholder 

Voksenlærlinge, Rotationsvikarer, Skånejob, Barsel, Ikke bosiddende i DK, Folkepension og Død. Der ses i opgø-

relsen på bopælsforældre, altså de forældre, som har børn, der bor på samme adresse som dem. Hvis et barn 

har en forælder, der påbegynder eller afslutter et forløb i kontanthjælpssystemet, men som har en anden folke-

registeradresse, indgår det således ikke. 

Kilde: DREAM og CPR-registret og egne beregninger. 

 

Fra april 2016 til september 2018 er der godt 22.300 børn, som lever i familier, 

hvor én eller begge forældre er tilgået kontanthjælpssystemet og ikke afgået igen 

pr. september 2018. Af disse børn har 13 pct. forældre, som kommer fra beskæfti-

gelse, mens 18 pct. kommer fra selvforsørgelse. 25 pct. af børnene har forældre, 

som vender tilbage til kontanthjælpssystemet efter at have været ude i en kortere 

periode, jf. tabel 4.  
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 Tabel 4. 

Antal børn der oplever, at en forælder K kontanthjælpssystemet mere 

permanent, fordelt efter tilgående forælders arbejdsmarkedsstatus 3 må-

neder før tilgang, april 2016 – september 2018. 

  
Én forælder er 

tilgået kontant-
hjælp 

Begge forældre er 
tilgået kontanthjælp 

Alle Andel 

Beskæftigelse 2.740 70 2.810 13% 

Selvforsørgelse 3.590 370 3.960 18% 

Dagpenge 950 40 990 4% 

Uddannelse 4.250 150 4.400 20% 

Kontanthjælp 4.980 670 5.650 25% 

Ledighedsydelse/Fleksjob 10 0 10 0% 

Forrevalide-
ring/Revalidering 

330 20 350 2% 

Ressourceforløb 80 0 80 0% 

Sygedagpenge 740 70 810 4% 

Jobafklaring 390 20 410 2% 

Andet 2.180 680 2.860 13% 

I alt 20.240 2.090 22.330 100% 
 

 Anm.: Tilgang til kontanthjælp er defineret efter et 4 ugers tilgangskriterium, således at en person som modtager 

kontanthjælp efter 4 uger uden kontanthjælp tæller som en tilgang til kontanthjælpssystemet. Afgang fra kon-

tanthjælp er defineret efter et 4 ugers afgangskriterium, således at en person som modtager kontanthjælp og 

derefter har 4 uger uden kontanthjælp tæller som en afgang fra kontanthjælpssystemet. Overgang imellem 

ydelser inden for kontanthjælpssystemet tæller ikke som et afsluttet forløb. Andet indeholder Voksenlærlinge, 

Rotationsvikarer, Skånejob, Barsel, Ikke bosiddende i DK, Folkepension og Død. Der ses i opgørelsen på bopæls-

forældre, altså de forældre, som har børn, der bor på samme adresse som dem. Hvis et barn har en forælder, 

der påbegynder eller afslutter et forløb i kontanthjælpssystemet, men som har en anden folkeregisteradresse, 

indgår det således ikke. 

Kilde: DREAM og CPR-registret og egne beregninger. 

 


