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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 23. april 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 

333 (BU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Finn 

Sørensen (EL). 

 

 

Spørgsmål nr. 333: 

”Ministeren bedes redegøre for, hvor mange samlevende kontanthjælpsmodtagere, 

der har afbrudt samlivet og er flyttet fra samleveren siden 1. januar 2014” 

 

  

Endeligt svar: 

Udgangspunktet for kontanthjælpen er, at den skal gives til dem, som ikke kan for-

sørge sig selv, eller som ikke kan blive forsørget af familien. Det princip har vi 

med kontanthjælpsreformen opdateret til moderne tider, fordi mange i dag lever 

sammen i et fast parforhold, også økonomisk, men uden at være gift.  

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst mig følgende: 

 

På baggrund af kommunernes registreringer i KMD-Aktiv er der foretaget en opgø-

relse, der viser, at der 1. januar 2014 var ca. 14.000 personer fyldt 25 år, der mod-

tog kontanthjælp som samlevende. Af disse var der ca. 700 personer, som var regi-

streret som enlige den 31. marts 2014, svarende til ca. 5 pct.  

 

Det bemærkes, at opgørelsen indeholder såvel samlevende kontanthjælpsmodtage-

re, hvor den gensidige forsørgerpligt har betydning for størrelsen af deres kontant-

hjælp, som personer, hvor ydelsen ikke er berørt, fx fordi begge personer i parret 

modtager kontanthjælp. 

 

Den opgjorte udvikling for kontanthjælpsmodtagere er på niveau med udviklingen 

for befolkningen som helhed. Ser man på befolkningen som helhed, var der ifølge 

Danmarks Statistik ca. 540.000 personer fyldt 25 år, der 1. januar 2014 stod regi-

streret som samlevende/samboende. Heraf var der ca. 21.300 personer, der 1. april 

2014 var registreret som enlige svarende til ca. 4 pct. 

 

Det bemærkes, at der ikke er data, der kan belyse årsagerne til, hvorfor personer, 

der er omfattet af reglerne for den gensidige forsørgelsespligt, er overgået fra at 

være samlevende til at være enlige. Således er det almindeligt, at en vis andel af 

par, der bor sammen, løbende går hver for sig og flytter fra hinanden, både i kon-

tanthjælpssystemet og uden for kontanthjælpssystemet. 

Beskæftigelsesudvalget 2013-14
BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 333
Offentligt



 

 

2 

 

 

Venlig hilsen 
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