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Udviklingen i antallet af kontanthjælpsmod-
tagere med mere end 1 års anciennitet. 

  

 

Der er spurgt til udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end et 
års anciennitet i perioden fra 2015 til 2018. Herunder om opgørelsen indeholdt i L 

113 spm. 37 kan sammenlignes med svaret på BEU alm. del – spørgsmål 202. 
 
Når det kommer til spørgsmål om antallet af kontanthjælpsmodtagere, opgør Be-

skæftigelsesministeriet som udgangspunkt alle personer i kontanthjælpssystemet, 
altså modtagere af uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.  
 

I svaret på L 113 spørgsmål 37 indgår personer på uddannelseshjælp dog ikke, 
hvilket de gør i svaret på BEU alm. del – spørgsmål 202. Yderligere er opgørelses-
tidspunktet forskelligt, hvorved sæsonudsving kan have en påvirkning på de to 

niveauer. De to opgørelser er derfor ikke sammenlignelige og kan ikke benyttes til 
at beskrive udviklingen. 
 

Der er derfor udarbejdet en opgørelse med en sammenlignelig udvikling i antallet 
af kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesmodtagere og integrationsydelsesmodtage-
re fordelt på anciennitet. 

 
I opgørelsen er der taget udgangspunkt i alle personer i kontanthjælpssystemet, der 
modtog uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse i uge 21 i hen-

holdsvis 2015 og 2018.  
 
Det betyder, at ancienniteterne opgøres som den samlede varighed af personernes 

forløb i kontanthjælpssystemet - også selvom personen for eksempel er overgået 
fra uddannelseshjælp til kontanthjælp. Et forløb anses først som afbrudt, når perso-
nen har haft fire sammenhængende uger uden at modtage en ydelse i kontant-

hjælpssystemet.  

 
Af tabel 1 fremgår det, at antallet af kontanthjælpsmodtagere m.fl., med en ancien-

nitet på over et år, i 2015 var knap 98.800 personer. I 2018 var antallet faldet til 
knap 89.500, svarende til et fald på omkring 9.300 personer. 
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Tabel 1.  

Antal kontanthjælpsmodtagere m.fl. fordelt på anciennitet.  

Anciennitet 2015 2018 

 Antal Andel Antal Andel 

0-1 år 54.805 36 41.534 32 

1-2 år 28.462 19 22.496 17 

2-3 år 19.165 12 16.521 13 

3-4 år 13.224 9 11.657 9 

4-5 år 9.316 6 8.694 7 

5-6 år 7.381 5 6.761 5 

6-7 år 6.135 4 5.147 4 

7-8 år 3.314 2 3.886 3 

8-9 år 1.816 1 3.361 3 

9-10 år 1.292 1 2.940 2 

> 10 år 8.651 6 8.022 6 

I alt  > 1 år 98.756 64 89.485 68 

I alt 153.561 100 131.019 100 
 

 

Anm.: Kontanthjælpsmodtagere er inkl. modtagere af uddannelseshjælp og integrationsydelse. Der er anvendt et 4 

ugers afbrydelseskriterium. Antallet er opgjort i uge 21 for henholdsvis 2015 og 2018. 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (DREAM-databasen). 

 


