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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 18. maj 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 

482 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans 

Andersen (V). 

Spørgsmål nr. 482: 

”Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål 324 om antallet af personer, 

der er omfattet af kontanthjælpsloftet, redegøre for antallet af personer med ikke-

vestlig baggrund, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, opgjort for hhv. kontant-

hjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse? ” 

 

Svar: 
Personer, der omfattes af kontanthjælpsloftet, er modtagere af kontanthjælp, uddan-

nelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse. Per-

soner, som bliver berørt af kontanthjælpsloftet, oplever en reduktion i enten bolig-

støtte eller særlig støtte eller begge dele som følge af kontanthjælpsloftet. 

 

I januar 2021 var knap 16.410 personer berørt af kontanthjælpsloftet. Det svarer til 

knap 15 pct. af ydelsesmodtagerne i kontanthjælpssystemet, jf. tabel 1.  

 

Ud af det samlede antal personer berørt af kontanthjælpsloftet havde ca. 5.530 per-

soner, svarende til en tredjedel af alle berørte, ikke-vestlig baggrund.  

 

Under ét var godt 17 pct. af ydelsesmodtagerne i kontanthjælpssystemet med ikke-

vestlig baggrund berørt af kontanthjælpsloftet i januar 2021. Den ovevejende del af 

de berørte med såvel ikke-vestlig baggrund og øvrige grupper er at finde blandt 

kontanthjælpsmodtagerne, jf. tabel 1. For gruppen af ikke-vestlige kontanthjælps-

modtagere blev ca. 3.780 personer svarende til godt 21 pct. af de ikke-vestlige kon-

tanthjælpsmodtagere berørt af kontanthjælpsloftet, mens 270 personer svarende til 

godt 8 pct. af uddannelseshjælpsmodtagerne med ikke vestlig baggrund blev berørt 

af kontanthjælpsloftet.    
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Tabel 1  

Antal personer omfattet af kontanthjælpsloftet januar 2021 samt denne 

gruppes andel af ydelsesgruppen i alt herunder for personer med ikke-

vestlig baggrund 

 Personer 

i alt 

- heraf personer  

 ikke-vestlig 

Andel af ydelses-

gruppen i alt, pct.  

Andel af ydelses-

gruppen ikke-vestlig  

Kontanthjælp 12.620 3.780 19,2 21,4 

Uddannelseshjælp 2.260 270 6,5 8,1 

Selvforsørgelsesydelse mv. 1.530 1.480 13,0 13,4 

I alt 16.410 5.530 14,7 17,3 
 

  Anm.: Personer omfattet af kontanthjælpsloftet oplever en reduktion i enten boligstøtte eller særlig støtte eller begge 

som følge af kontanthjælpsloftet. Tallene er afrundet.  

Kilde: Udbetaling Danmarks loftdatabase, jobindsats.dk og egne beregninger 

 

Jeg vil desuden i forlængelse af besvarelsen fremhæve, at jeg ser frem til i den nær-

meste fremtid at modtage anbefalingerne fra Ydelseskommissionen, som regerin-

gen har nedsat for at gentænke kontanthjælpssystemet. Kommissionen har blandt 

andet fået til opgave at afskaffe kontanthjælpsloftet og samtidig sikre, at afskaffel-

sen ikke fører til nye ubalancer i kontanthjælpssystemet. 

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister  

 

 


