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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 27. marts 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 
342 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten 

Hønge (SF). 
 

Spørgsmål nr. 342: 
”Vil ministeren oplyse, hvor mange mennesker der er ramt af kontanthjælpsloftet? 
Opgørelsen ønskes inddelt i forsørgere og ikke-forsørgere samt enlige og sambo-
ende. ” 

 

Svar: 
Regeringen har en ambition om, at flere skal forsørge sig selv. Derfor har vi indført 
kontanthjælpsloftet, der sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde, og at kontant-
hjælpsmodtagere, der kan arbejde, reelt står til rådighed.  
 
Det er til gavn for kontanthjælpsmodtagerne og deres børn. Ved blot at arbejde 
nogle få timer om ugen, kan kontanthjælpsmodtagere helt undgå at blive berørt af 
kontanthjælpsloftet. 
 
I den forbindelse glæder det mig, at siden regeringen indførte kontanthjælpsloftet 
og 225-timersreglen i april 2016, har 61.700 børn frem til september 2018 oplevet, 
at deres forældre har forladt kontanthjælpssystemet og ikke vendt tilbage igen.  

 
I september 2018 var godt 20.600 personer berørt af kontanthjælpsloftet, jf. tabel 1. 

Det svarer til, at godt 16 pct. af gruppen af modtagere af kontanthjælp, uddannel-
seshjælp og integrationsydelse var berørt af kontanthjælpsloftet på dette tidspunkt.  

 

I september 2018 var knap 14.200 forsørgere berørt af kontanthjælpsloftet, svaren-
de til 69 pct. af alle berørte, jf. tabel 1. Heraf var godt 9.200 enlige, mens knap 
5.000 var samlevende.  

 
Blandt personer berørt af kontanthjælpsloftet var knap 6.500 personer ikke-
forsørgere, svarende til 31 pct., jf. tabel 1. Heraf var godt 4.200 enlige, mens godt 

2.200 var samlevende. 
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Tabel 1 

Antal personer berørt af kontanthjælpsloftet, samt andel af alle berørte 

fordelt på forsørger- og samlivsstatus, september 2018 

 
               Forsørger                      Ikke-forsørger               I alt 

 
Antal Andel i pct. Antal Andel i pct. Antal Andel i pct. 

Enlig 9.208 44,6 4.243 20,6 13.451 65,2 

Samlevende 4.966 24,1 2.229 10,8 7.195 34,8 

I alt 14.174 68,7 6.472 31,3 20.646 100,0 
 

 Anm.:  Personer, der kan omfattes af kontanthjælpsloftet, omfatter kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrati-

onsydelsesmodtagere. Familietypen er fastsat ud fra det kontanthjælpsloft, den enkelte får beregnet hjælp i 

forhold til. 

Kilde: KMD’s registre og egne beregninger. 

 

Afslutningsvist vil jeg nævne, at et kontanthjælpsægtepar med to børn, med gæl-
dende regler, modtager 24.100 kr. om måneden i offentlige ydelser, når skatten er 
betalt. Tilsvarende modtager en enlig forsørger med to børn, efter gældende regler, 

15.500 kr. om måneden1.  
 
Venlig Hilsen 

 
 
 

Troels Lund Poulsen    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                      
1 Der er taget udgangspunkt i modtagere af kontanthjælp over 30 år, som ikke berøres af 225-timers-
reglen. 


