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Konsekvenser af kontanthjælpsloftet 
 

2/3 af alle børn berørt af kontant-

hjælp rammes af loftet 
 

Regeringen kontanthjælpsloft og 225-timersregel har foreløbigt berørt 62.000 børn. I løbet af 

første kvartal 2016 var der 93.000 børn berørt af kontanthjælp. Dermed svarer antallet af ramte 

børn til, at to-tredjedele af alle børn af kontanthjælpsmodtagere er ramt af loftet, timereglen 

eller begge dele. Udover børn, så er de enlige forsørgere en gruppe, der også i høj grad bliver 

ramt. Her er det mere end 80 procent af alle enlige kontanthjælpsmodtagere med børn, der 

bliver ramt af regeringens fattigdomsydelser. 

 
 

af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 28. april 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 62.000 børn var ramt af kontanthjælpsloftet, 
timereglen eller begge dele i løbet af 4. kvartal 2016.  
 

• Beregninger fra AE viser, at cirka 93.000 børn var berørt af kontanthjælp ifølge de nyest 
tilgængelige registeroplysninger fra 1. kvartal 2016. Dermed svarer antallet af ramte børn 
til at to-tredjedele af alle børn på kontanthjælp er ramt af enten loftet, timereglen eller 
begge dele.  

 

• De enlige forsørgere er en gruppe der i høj grad bliver ramt af regeringens kontant-
hjælpsloftet. Beskæftigelsesministeriet tal viser, at 16.200 enlige forsørgere rammes af 
kontanthjælpsloftet. Det svarer til mere end 80 procent af alle enlige kontanthjælps-
modtagere med børn bliver ramt af regeringens fattigdomsydelser. 
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2/3 af alle kontanthjælpsmodtageres børn rammes af fattigdomsydelser 

Faktiske tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at 62.000 børn i 4. kvartal 2016 var berørt af kontant-

hjælpsloftet, 225-timers reglen eller begge dele. 

 

AE har ved hjælp af Danmarks Statistiks registerdata opgjort det samlede antal børn berørt af kontant-

hjælp. 83.200 børn var i løbet af 1. kvartal 2016 berørt af kontanthjælp i og med at mindst en af de voksne 

i deres familie var på kontanthjælp. Dertil kommer godt 10.000 børn, der er berørt gennem en voksen 

(forsørger), der er på kontanthjælp, der ikke bor sammen med barnet1.  

 

Således var 93.000 børn berørt af kontanthjælp i første kvartal 2016. Dermed svarer de 62.000 børn, 

der ifølge Beskæftigelsesministeriet er blevet ramt af loftet, 225-timers reglen eller begge dele, til at to-

tredjedele af alle børn på kontanthjælp, er ramt.  

 

Det skal understreges at, de to bestande er opgjort på forskellige tidspunkter. De 93.000 børn berørt af 

kontanthjælp er fundet ved hjælp af nyeste registeroplysninger, dvs. antallet af børn under 18 år pr. 1. 

januar 2016 koblet med antallet af kontanthjælpsmodtagere 1. kvartal 2016.  

 

Et udtræk fra 4. kvartal 2015 viser, at antallet af børn berørt af kontanthjælp ligger relativt konstant.   

 

Figur 1. Antal børn berørt af kontanthjælp og antal børn ramt af loftet og 225-timers reglen 

 

Anm.: Modtagelse af kontanthjælp i løbet af 1. kvartal 2016 (kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse). Familieforhold og børnetal er 

opgjort 1. januar 2016. Der er set bort fra udeboende børn under 18 år, dvs. børn, der hverken bor hjemme hos enten juridiske forældre eller andre 

voksne. 

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register samt svar på spørgsmål 336 til Folketingets Beskæftigelsesud-

valg 20. marts 2017  

                                                                 
1 Opgjort ud fra personer, der har fradrag for underholdningsbidrag i løbet af 2015 og som er juridisk forælder til et barn under 18 år pr. 1. januar 2016. 

Antallet af børn her tæller således juridiske børn af en ikke-samboende voksen (ikke bor i samme familie som barnet), der er forsørger (betaler 

underholdningsbidrag), som modtager kontanthjælp, men hvor ingen voksne i barnets familie i forvejen modtager kontanthjælp.  

83.200 

10.000 

93.200 

62.000 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Børn i familier med
voksne på

kontanthjælp

Børn af forsørgere,
ikke samboende

I alt, børn berørt af
kontanthjælp

Børn ramt af loft &
225-timersreglen

Antal børnAntal børn



Konsekvenser af kontanthjælpsloftet 
2/3 af alle børn berørt af kontanthjælp rammes af loftet 

  3 

Figur 2. Andel børn berørt af kontanthjælp, der er ramt af loftet og 225-timers reglen  

 

Anm.: Se figur 1.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register samt svar på spørgsmål 336 til Folketingets Beskæftigelsesud-

valg 20. marts 2017 

 

8 ud af 10 enlige forsørgere på kontanthjælp rammes af loftet 

De enlige forsørgere er en gruppe der i høj grad bliver ramt af regeringens kontanthjælpsloftet. Tal fra 

Beskæftigelsesministeriet viser, at 16.200 enlige forsørgere på kontanthjælp vil blive ramt af kontant-

hjælpsloftet. AE har ved hjælp af Danmarks Statistiks registerdata opgjort antallet af fuldtidsmodtagere 

af kontanthjælp (kontanthjælp, integrationsydelse og starthjælp) i løbet af første kvartal 2016. Her var 

der 19.200 enlige fuldtidsmodtagere med børn under 18 år. Det fremgår af figur 3.  

 

Figur 3. Antal enlige fuldtidsmodtagere af kontanthjælp med børn og antallet, der rammes af loftet 

 

Anm.: De 19.200 fuldtidsmodtagere af kontanthjælp er opgjort blandt enlige pr. 1. januar 2016 med børn under 18 år i familien (husstanden). Mod-

tagere af kontanthjælp omfatter fuldtidsmodtagere i 1. kvartal 2016 på uddannelseshjælp, kontanthjælp og integrationsydelse. Tallet for 16.200 

enlige kontanthjælpsmodtagere ramt af loftet er opgjort af BM.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register samt svar på spørgsmål 122 til Folketingets Beskæftigelsesud-

valg 18. januar 2016 
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De 16.200 enlige fuldtidsmodtagere af kontanthjælp, der ifølge Beskæftigelsesministeriet bliver ramt af 

kontanthjælpsloftet, svarer til over 80 procent af alle enlige kontanthjælpsmodtagere med børn. Det 

fremgår af figur 4. 

 

Det skal understreges, at de to bestande er opgjort på forskellige tidspunkter. Det har ikke været muligt 

at finde et nyere tal fra Beskæftigelsesministeriet end de 16.200 enlige fuldtidspersoner med børn, der i 

januar 2016 forventedes at blive ramt af loftet jf. et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.  

 

Beregningen er foretaget på baggrund af det seneste offentliggjorte tal for antallet af enlige kontant-

hjælpsmodtagere med børn, der bliver ramt af loftet.  

 

Et udtræk lavet i 4. kvartal 2015 viser, at antallet af enlige forsørgere på kontanthjælp ligger relativt 

konstant.   

 

Figur 4. Andel af alle enlige kontanthjælpsmodtagere med børn, der rammes af kontanthjælpsloftet 

 

Anm.: Se figur 1.  

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register samt svar på spørgsmål 122 til Folketingets Beskæftigelsesud-

valg 18. januar 2016 
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