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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 3. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 

206 (alm. del), som hermed besvares.  

 
Spørgsmål nr. 206: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de nuværende kontanthjælps-

modtagere, der har én eller flere forældre, som også har været på kontanthjælp 

gennem deres livsforløb?” 

 
Svar: 

Nedenfor ses den ønskede opgørelse af andelen af nuværende kontanthjælpsmod-

tagere, hvor en eller begge forældre har modtaget kontanthjælp. Opgørelsen inklu-

derer kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere og er baseret på et 

nedslag i uge 37 (september) 2016 i Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase 

DREAM.  

 

Det skal bemærkes, at DREAM løber fra 1991til 2016, og forældrenes kontant-

hjælpshistorik derfor kun kan opgøres fra 1991 og frem. Opgørelsen viser derfor 

andelen af kontanthjælpsmodtagere, hvor én eller begge forældre har været på kon-

tanthjælp i perioden 1991-2016. Særligt for ældre kontanthjælpsmodtagere er det 

således udelukkende kontanthjælpshistorik i en begrænset andel af forældrenes 

livsforløb, som kan opgøres og dermed indgår i opgørelsen.  

 

Opgørelsen af andelen af kontanthjælpsmodtagere, hvor en eller begge forældre 

også har modtaget kontanthjælp, undervurderer derfor formentlig omfanget for så 

vidt angår de ældre aldersgrupper, og det er formentlig den reelle forklaring på, at 

andelen er lavere for personer over 30 år i opgørelsen, jf. tabel 1. 

 

Hvis der som følge af denne databegrænsning udelukkende ses på kontanthjælps-

modtagere under 30 år i tabel 1, fremgår det, at knap 2/3 af kontanthjælpsmodta-

gerne har mindst én forælder, som også har modtaget kontanthjælp inden for de se-

neste 25 år.  
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Tabel 1. Andel kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, hvor en eller begge 
forældre har modtaget kontanthjælp i perioden 1991-2016 fordelt på alder, uge 37 2016 

  Antal Andel 

Under 30 år 24.695 64 % 

30-40 år 13.082 54 % 

40-50 år 5.587 28 % 

50-60 år 1.246 8 % 

65 år eller over 24 1 % 

I alt 44.666 44 % 

Anm.: Opgørelsen er foretaget ved nedslag i uge 37 2016, da der på tidspunktet for opgørelse kun forelægger data 
til og med oktober 2016, og uge 37 vurderes at være uden betydelige sæsonudsving i antallet af kontanthjælpsmod-
tagere. Opgørelsen indeholder personer, som har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i denne uge, hvor der 
samtidig på baggrund af CPR-registret kunne identificeres minimum en forælder. Der var i uge 37 2016 124.746 per-
soner i alderen 18-65 år, som modtog uddannelses- eller kontanthjælp. En eller begge forældre kan identificeres for 
100.517 personer. Forældrenes kontanthjælpshistorik er defineret ved at de har modtaget kontanthjælp mindst 1 uge 
i perioden 1991-2016.  

Kilde: DREAM og CPR. 

 

For at gøre op med et mønster, hvor mange kontanthjælpsmodtagere også har for-

ældre, der har været i systemet, er det afgørende, at det kan betale sig at arbejde, så 

flere kommer i job og bliver en del af arbejdsmarkedet. Det tror jeg kan være med 

til at forebygge, at deres børn senere kommer i risiko for at blive kontanthjælps-

modtagere. Derfor har regeringen indført kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen 

samt stillet forslag om en jobpræmie for langtidsledige.  

 

Nogle ledige skal imidlertid have en hjælpende hånd for at komme ud på arbejds-

markedet. Det er derfor afgørende, at kommunerne lever op til deres forpligtelse til, 

på baggrund af den enkelte lediges forhold, at yde en målrettet indsats til den en-

kelte.   

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Troels Lund Poulsen 

 


