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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 9. november 2017 stillet følgende spørgsmål 
nr. 76 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Bent 
Bøgsted på vegne af Beskæftigelsesudvalget. 
 
Spørgsmål nr. 76: 
Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af kontanthjælpsmodtagerne der har 
ikkevestlig baggrund? Ministeren bedes opgøre andelen af kontanthjælpsmodta-
gerne med ikkevestlig baggrund for hver familietype, der fremgår af Beskæftigel-
sesministeriets hjemmeside på følgende link: 
http://bm.dk/da/Beskaeftigelsesomraadet/Flere%20i%20 
arbejde/Kontanthjaelpsloft.aspx 
Der ønskes derfor en opgørelse over andelen af ikkevestlige indvandrere for hver af 
følgende familietyper: 
a. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden børn. 
b. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 1 barn. 
c. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 2 børn. 
d. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 3 børn. 
e. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 4 børn. 
f. Par på kontanthjælp over 30 år uden børn. 
g. Par på kontanthjælp over 30 år med 1 barn. 
h. Par på kontanthjælp over 30 år med 2 børn. 
i. Par på kontanthjælp over 30 år med 3 børn. 
j. Par på kontanthjælp over 30 år med 4 børn. 
 
Svar: 

Regeringen har en ambition om, at langt flere skal forsørge sig selv. Det er også 
baggrunden for indførelsen af bl.a. kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen. Tilta-
gene har til formål at øge tilskyndelsen til at finde beskæftigelse for bl.a. disse 
grupper og understøtter, at kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at få 
eller fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Udviklingen går i den rigtige retning. Antallet af personer i kontanthjælpssystemet 
er faldet med 14.700 fuldtidspersoner i perioden april 2016, hvor de første blev 
varslet om 225-timersreglen, til juli 2017. 
 
Tabel 1 viser, at indvandrere fra ikke-vestlige lande udgjorde ca. 25 pct. af alle 
kontanthjælpsmodtagere i 3. kvartal 2017. Tabellen viser ligeledes andelen fordelt 
på de efterspurgte familietyper.   
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I besvarelsen tages der udelukkende udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere, så-
dan som der er spurgt til. Personer på integrationsydelse og uddannelseshjælp ind-
går således ikke. Det skal bemærkes, at særligt for integrationsydelse udgør ikke-
vestlige indvandrere en særlig stor andel. 
 

Tabel 1. Andelen af ikke-vestlige indvandrere, fordelt på fami-

lietype, 3. kvartal 2017 (i fuldtidspersoner).  
 Andel i 

pct. 

Hele befolkningen i alderen 16-66 år* 7,8 

 Alle kontanthjælpsmodtagere 25,4 

a. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år uden børn. 16,9 

b. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 1 barn. 24,9 

c. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 2 børn. 33,1 

d. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 3 børn. 45,1 

e. Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med 4 børn. 65,7 

f. Par på kontanthjælp over 30 år uden børn. 37,7 

g. Par på kontanthjælp over 30 år med 1 barn. 53,9 

h. Par på kontanthjælp over 30 år med 2 børn. 55,2 

i. Par på kontanthjælp over 30 år med 3 børn. 66,4 

j. Par på kontanthjælp over 30 år med 4 børn. 76,2 
 

*Befolkningstallet tager udgangspunkt i den 1. juli 2017. 
Anm.: Par på kontanthjælp omfatter, at begge er på kontanthjælp.  
Kilde: STAR, KMD's ydelsesregistre, CPR-registret samt Danmarks Statistik. 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Troels Lund Poulsen 
 


