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Introduktionsydelse på starthjælpsniveau og selvforsørgelse

Personer der ikke har opholdt sig i landet i mindst 7 ud af de sidste 8 år får 
en lavere ydelse end almindelig kontanthjælp, nemlig introduktionsydelse 
eller starthjælp. Ordningen trådte i kraft 1. juli 2002. Starthjælpen og intro-
duktionsydelsen begrænser hjælpens niveau for nyankomne udlændinge og 
danskere, således, at sandsynligheden for at indtægterne fra det arbejde, de 
har mulighed for at få, overstiger den ydelse, de alternativt ville kunne opnå 
fra det offentlige. 

Den er et led i regeringens bestræbelser for, at det altid skal kunne betale sig 
at påtage sig et arbejde. Introduktionsydelsen svarede tidligere altid til kon-
tanthjælp. Det nye lavere niveau kaldes for introduktionsydelse på start-
hjælpsniveau og svarer f.eks. for en enlig over 25 år og uden børn til ca. 65 
procent af kontanthjælpen eller den høje introduktionsydelse. 

Løbende opfølgning af effekten af indførelse af introduktionsydelse på 
starthjælpsniveau
Arbejdsdirektoratet følger løbende på grundlag af de seneste oplysninger fra 
DREAM effekten af indførelse af lav introduktionsydelse. Tidligere under-
søgelser har vist, at der er flere personer på lav introduktionsydelse end på 
den høje introduktionsydelse, der bliver selvforsørgende eller går over på 
SU. 

Nedenstående tabel viser andelen af personer, som efter en bestemt periode 
med ydelse, er overgået til enten selvforsørgelse eller SU, fordelt på hhv. høj 
og lav introduktionsydelse. Tallene er beregnet på grundlag af den seneste 
DREAM. 

Af tabel 1 fremgår det, at uanset om der måles efter hhv. 1, 2, 3 og op til 12
kvartaler, så er en større andel af introduktionsydelsesmodtagerne på start-
hjælpsniveau blevet selvforsørgende i forhold til introduktionsydelsesmodta-
gere på kontanthjælpsniveau.

Efter 6 kvartaler er der 27 procent på lav introduktionsydelse, der er blevet 
selvforsørgende imod kun 17 procent på høj introduktionsydelse.  

Efter 12 kvartaler er der 41 procent på lav introduktionsydelse, der er blevet 
selvforsørgende imod kun 28 procent på høj introduktionsydelse.  
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Tabel 1 Antal nye modtagere, som er blevet selvforsørgende eller kom-
met på SU

Introduktionsydelse på 
starthjælpsniveau

Introduktionsydelse på 
kontanthjælpsniveau

Efter 1 kvartal 9 % 7 %
Efter 2 kvartaler 13 % 9 %
Efter 3 kvartaler 16 % 12 %
Efter 4 kvartaler 21% 12 %
Efter 5 kvartaler 24 % 15 %
Efter 6 kvartaler 27 % 17 %
Efter 7 kvartaler 29 % 18 %
Efter 8 kvartaler 32 % 20 %
Efter 9 kvartaler 35 % 22 %
Efter 10 kvartaler 36 % 24 %
Efter 11 kvartaler 38 % 25 %
Efter 12 kvartaler 41% 28 %
Kilde: Beskæftigelsesministeriets DREAM-register. Antal i procent er beregnet på grundlag antallet af nye modta-
gere i løbet af et kvartal fra og med 3. kvartal 2001 til og med 2. kvartal 2002 hvad angår introduktionsydelse på 
kontanthjælpsniveau og fra og med 3. kvartal 2002 til og med 1. kvartal 2005 hvad angår introduktionsydelse på 
starthjælpsniveau. Det er opgjort, hvor mange af disse personer, der gennemsnitligt er blevet selvforsørgende eller
er kommet på SU i slutningen i hvert af de efterfølgende kvartaler. 


