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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 24. juli 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 22 

(alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Gejl 
(ALT). 
 

Spørgsmål nr. 22: 
”Vil ministeren oplyse antallet af personer, der er afgået ved døden, mens de har 
fået kontanthjælp i perioden fra den 1. oktober 2016 til dags dato, samt hvor stor en 

andel, disse personer udgør i forhold til det samlede antal personer på kontanthjælp 
i denne periode? Og kan ministeren oplyse, hvor mange af de døde, 
der var kategoriseret som henholdsvis aktivitetsparate, uddannelsesparate og 

jobparate? ” 

 

Svar: 
I perioden fra den 1. oktober 2016 til den 30. april 20191 har 254.930 borgere mod-
taget en kontanthjælpslignende ydelse. Blandt disse er 1.460 borgere afgået ved 
døden, senest fem uger efter afslutningen af forløbet. 

 
Det svarer til, at dødeligheden blandt borgere berørt af en kontanthjælpslignende 
ydelse i den omtalte periode var 0,6 pct. Tabel 1 viser opgørelsen fordelt på visita-

tionskategori. 
 
 Tabel 1.  

Ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet, fordelt på visitationskategori, 

okt. 16 – apr. 19. 

 Antal borgere 
Antal, som er afgået ved døden 5 

uger efter afslutning af forløb. 
Andel 

Ydelsesmodtagere i kon-

tanthjælpssystemet 
254.930 1.460 0,6% 

- Aktivitetsparate 121.480 1.230 1,0% 

- Uddannelsesparate 54.640 40 0,0% 

- Jobparate 76.200 180 0,2% 

- Uoplyst 2.600 20 0,6% 
 

 

                                                      
1 Seneste måned med data i forløbsdatabasen DREAM er april 2019. 
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Anm.: Ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet omfatter kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydel-

sesmodtagere. Personer, som har flere forløb i kontanthjælpsystemet i perioden optræder med seneste forløb. 

Visitationskategorien er opgjort som visitationskategori ved forløbets afslutning. For personer, der ikke har af-

sluttet deres seneste kontanthjælpsforløb er visitationskategorien opgjort som den seneste visitationskategori i 

perioden. Der anvendes et 4 ugers afbrydelseskriterium. Der ses på antallet af forløb som er afgået ved døden 

senest 5 uger efter afslutning af deres forløb. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

 
Det bemærkes, at der er en række forskellige faktorer, der gør at det ikke er me-
ningsfuldt at sammenligne dødelighed direkte på tværs af ydelsesgrupper eller over 

tid. Det skyldes bl.a. forskelle i befolkningssammensætningen for ydelsesgrupper-

ne, der kan tilskrives forskellige målgrupper for de enkelte ordninger.  
 

Derudover har en række politiske reformer ændret på flere af ydelsessystemerne. 
Det har over tid betydet, at borgerne i en ydelsesgruppe på ét tidspunkt, ikke nød-
vendigvis kan sammenlignes med samme ydelsesgruppe på et andet tidspunkt. 

Endvidere har en ændret folkepensionsalder betydning for gennemsnitsalderen i 
ydelsesgrupperne, ligesom strukturelle forhold, herunder konjunkturforhold, kan 
have betydning for, at ydelsesgruppernes sammensætning ændres over tid. 

 
 
 

 
 
Venlig hilsen 

 
 
 

 
Peter Hummelgaard Thomsen 
 


