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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 5. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 

237 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif 

Lahn Jensen (S). 

 
Spørgsmål nr. 237: 

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og inte-

grationsydelsesmodtagere der er på barsel, og hvor mange af dem som er berørt af 

hhv. kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen. Ministeren bedes desuden oplyse, 

hvor længe (i uger) de berørte er på barsel, og hvor meget de typisk mister i ydelse 

før skat på familietypeniveau i kroner og øre i løbet af et samlet barselsforløb ” 

 
Svar: 

Kontanthjælpsloftet skal sikre, at det bedre kan betale sig at arbejde. Det er sund 

fornuft, at der er en forskel på at være på offentlig forsørgelse og på at forsørge sig 

selv. Med kontanthjælpsloftet er der en bedre balance mellem et mærkbart incita-

ment til at tage et arbejde, og et helt rimeligt og midlertidigt rådighedsbeløb.  

 

Pr. 1. november 2016 er 5.260 kontanthjælps-, uddannelseshjælps- eller integrati-

onsydelsesmodtagere på barsel, jf. tabel 1.  

 

I november havde 1.555, svarende til 30 pct., af de kontanthjælps-, uddannelses-

hjælps- og integrationsydelsesydelsesmodtagere, som er på barsel, oplevet en re-

duktion i deres støtte som følge af kontanthjælpsloftet og/eller 225-timersreglen.  

 

1.497 personer var berørt af kontanthjælpsloftet, mens 74 personer var berørt af 

225-timersreglen. 16 personer var berørt af både kontanthjælpsloftet og 225-

timersreglen. 

 
Tabel 1. Barslende kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, og integrationsydelsesmodtagere be-
rørt af kontanthjælpsloft og/eller 225-timersregel, november 2016. 

 Personer berørt 

 Antal Andel 

Barslende kontanthjælps, uddannelseshjælps- og integrationsydel-
sesmodtagere i alt 

5.260  

    Berørt af kontanthjælpsloft 1.497 28 % 

    Berørt af 225-timersregel 74 1 % 

    Berørt af loft og 225-timersregel 16 0 % 

    Berørt af loft og/eller timeregel i alt 1.555 30 % 

Kilde: KMD’s registre og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ydelsesregistre.  
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Personer på barsel, og som i november 2016 berøres af kontanthjælpsloftet og/eller 

225-timersreglen, reduceres i gennemsnit med 1.565 kr. i støtte. Enlige reduceres i 

gennemsnit 1.898 kr., mens gifte/samlevende i gennemsnit reduceres 1.204 kr., jf. 

tabel 2. 

 
Tabel 2. Gennemsnitlig reduktion blandt kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, og integrations-
ydelsesmodtagere på barsel som følge af loft og/eller 225-timersregel, november 2016. 

 
Enlig Gift/samlevende I alt 

Gennemsnitlig reduktion (kr.) 1.898 1.204 1.565 

Antal personer 809 745 1.555 

Anm.: Der mangler i datasættet oplysninger om civilstand for en enkelt person, hvorfor denne kun indgår i totalen. 
Kilde: KMD’s registre og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings ydelsesregistre.  

 

De 5.260 kontanthjælps-, uddannelseshjælps- eller integrationsydelsesmodtagere, 

der er på barsel pr. 1. november har oplyst en barselsperiode på 45 uger i gennem-

snit. 

 

På baggrund af ovenstående gennemsnit kan det skønnes, at en samlet reduktion i 

en barselperiode på fx 45 uger er 16.138 kr. Der er tale om et tænkt regneeksempel 

med en lang række af usikkerheder.  
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