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Baggrund 

Formålet med dette notat er at give et overblik over de væsentligste tal og konklu-

sioner af omfanget af forsørgelsesydelsesmodtagere i 2015, som modtager social-

ydelser. 

 

Opgørelsesmetode 

Målingerne opgør antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere i kommunen, der 

har været berørt af sociale ydelser i løbet af ydelsesforløbet eller op til 6 måneder 

inden forsørgelsesydelsesforløbets påbegyndelse.  

 

Analysen opgør omfanget af sociale ydelser på tre hovedområder: 

 

o Udsatte og handicappede voksne (mellem 18 og 66 år) 

o Forældre (mellem 18 og 66 år) med udsatte børn under 18 år  

o Unge i efterværn (mellem 18 og 22 år) 

 

Tabellerne er opgjort på baggrund af de 55 kommuner, hvor der aktuelt eksisterer 

validerede data på fra Danmarks Statistik for perioden 2014 og fremefter. De 55 

kommuner omfatter ca. 53 pct. af det samlede antal forsørgelsesydelsesmodtagere i 

hele landet. 

 

De 55 kommuner omfatter: Ballerup, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Hvidovre, 

Tårnby, Dragør, Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Frederikssund, Gre-

ve, Solrød, Odsherred, Faxe, Kalundborg, Ringsted, Stevns, Lejre, Lolland, Næst-

ved, Bornholm, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Odense, Lange-

land, Ærø, Haderslev, Esbjerg, Fanø, Aabenraa, Horsens, Kolding, Herning, Hol-

stebro, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Odder, Silkeborg, Skanderborg, Århus, 

Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Morsø, Brønderslev, Læsø, Rebild, 

Mariagerfjord, Jammerbugt og Ålborg. 

 

Opgørelserne er foretaget på baggrund af de senest tilgængelige socialdata på 

Danmarks Statistiks ministerieordning, hvor data for anbringelser til udsatte børn 

og unge var opdateret til og med 2015.  
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Resultater 
 
Tabel 1. Antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere i 2015 berørt af en socialydel-
se. De tre hovedområder undet ét. 

 
Anm: Målingen er opgjort for de 55 kommuner, der har validerede handicapdata i perioden 3. kvt. 2013 til 2. kvt. 2017. 
Kilde: BUA, BUFO og Handic datasæt fra Danmarks statistiks ministerieordning samt DREAM. Målingen omfatter alle 
personer, som har modtaget en forsørgelsesydelse i mindst en dag i 2015. En person kan indgå én gang for hver af de 
forsørgelsesydelser, som de har modtaget i året og vil også kunne indgå flere gange i summen. Tal for integrations-
ydelsesmodtagere er ikke medtaget og angives med en prik af diskretionshensyn 

 

Tabel 1 viser, at ca. 8 pct. af alle personer med et forsørgelsesydelsesforløb i 2015 

var berørt af en social ydelse.  

 

Tallene dækker over store forskelle for de enkelte forsørgelsesydelsesgrupper. Ca. 

hver fjerde aktivitetsparat uddannelseshjælpsmodtager og mere end hver femte 

ressourceforløbsmodtager og førtidspensionist var berørt af en social ydelse.  

 

Til sammenligning er andelen lav hos bl.a. dagpengemodtagere og sygedagpenge-

modtagere, hvor hhv. ca. 1 pct. hhv. ca. 2 pct. var berørte af sociale ydelser. 
 
  

Antal personer på forsørgelsesydelse Antal 

forsørgelsesydelsesmod-

tagere berørt af 

socialydelse

Andel 

forsørgelsesydelsesmod-

tagere berørt af 

socialydelse

Forsørgelsesydelser i alt 705.755 57.897 8,2

Dagpenge 155.548 2.017 1,3

Sygedagpenge 198.055 4.005 2,0

Jobafklaringsforløb 12.505 678 5,4

Kontanthjælp til jobparate 25.602 1.238 4,8

Kontanthjælp til aktivitetsparate 57.948 6.775 11,7

Integrationsydelse 2.712  . .

Uddannelseshjælp til aktivitetsparate 36.340 8.826 24,3

Uddannelseshjælp til uddannelsesparate 9.396 382 4,1

Revalidering og forrevalidering 7.030 888 12,6

Ressourceforløb 8.834 2.046 23,2

Ledighedsydelse 14.413 1.160 8,0

Førtidspension 127.396 27.719 21,8

Fleksjob 49.976 2.163 4,3
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Tabel 2. Antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere i 2015 som modtog en social-
ydelse til udsatte og handicappede voksne. 

 
Anm: Målingen er opgjort for de 55 kommuner, der har validerede handicapdata i perioden 3. kvt. 2013 til 2. kvt. 2017.  
Kilde: Handic datasæt fra Danmarks statistiks ministerieordning samt DREAM. Målingen omfatter alle personer, som 
har modtaget en forsørgelsesydelse i mindst en dag i 2015. En person kan indgå én gang for hver af de forsørgelses-
ydelser, som de har modtaget i året og vil også kunne indgå flere gange i summen. Tal for integrationsydelsesmodta-
gere er ikke medtaget og angives med en prik af diskretionshensyn 

 

 

Tabel 2 viser, at ca. 6 pct. af alle forsørgelsesydelsesmodtagere i 2015 modtog en 

ydelse for socialt udsatte eller handicappede. 

 

Tallene dækker over store forskelle for de enkelte forsørgelsesydelsesgrupper. Ca. 

hver femte førtidspensionist, 17 pct. af ressourceforløbsmodtagerne og 13 pct. af de 

aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere modtog en ydelse for socialt udsatte 

eller handicappede.  

 

Andelen der modtager disse sociale ydelser er meget lavere hos grupper, som er 

tættere  på job og uddannelse som fx dagpengemodtagere, sygedagpengemodtage-

re, jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælps-

modtagere, hvor mindre end 1 pct. modtager en ydelse for socialt udsatte eller han-

dicappede. 

 

 

 

 

 

 
 
  

Antal personer på forsørgelsesydelse Antal udsatte og 

handicappede voksne 

med socialydelse

Andel udsatte og 

handicappede voksne 

med socialydelse

Forsørgelsesydelser i alt 705.755 38.652 5,5

Dagpenge 155.548 362 0,2

Sygedagpenge 198.055 1.303 0,7

Jobafklaringsforløb 12.505 336 2,7

Kontanthjælp til jobparate 25.602 150 0,6

Kontanthjælp til aktivitetsparate 57.948 2.664 4,6

Integrationsydelse 2.712  . .

Uddannelseshjælp til aktivitetsparate 36.340 4.712 13,0

Uddannelseshjælp til uddannelsesparate 9.396 54 0,6

Revalidering og forrevalidering 7.030 597 8,5

Ressourceforløb 8.834 1.503 17,0

Ledighedsydelse 14.413 769 5,3

Førtidspension 127.396 24.869 19,5

Fleksjob 49.976 1.189 2,4
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Tabel 3. Antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere i 2015, der er forældre til ud-
satte børn og unge under 18 år 

 
Anm: Målingen er opgjort for de 55 kommuner, der har validerede handicapdata i perioden 3. kvt. 2013 til 2. kvt. 2017.  
Kilde: BUA og BUFO datasæt fra Danmarks statistiks ministerieordning samt DREAM. Målingen omfatter alle perso-
ner, som har modtaget en forsørgelsesydelse i mindst en dag i 2015. En person kan indgå én gang for hver af de 
forsørgelsesydelser, som de har modtaget i året og vil også kunne indgå flere gange i summen.  

 

 

Tabel 3 viser, at ca. 2 pct. af alle personer med et forsørgelsesydelsesforløb i 2015 

var forældre til udsatte børn, som modtog en socialydelse. 

 

Koncentrationen af forældre med udsatte børn er størst for aktivitetsparate kontant-

hjælpsmodtagere (7 pct.) og personer i ressourceforløb (ca. 6 pct.), hvilket er ca. 3 

gange så stort som gennemsnittet for alle forsørgelsesgrupper under ét. 

 

Koncentrationen er lavest hos dagpengemodtagerne (1 pct.), hvilket er omtrent 6 

gange mindre end for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og personer i res-

sourceforløb. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
  

Antal personer på forsørgelsesydelse Antal forældre til udsatte 

børn berørt af 

socialydelse

Andel forældre til udsatte 

børn berørt af 

socialydelse

Forsørgelsesydelser i alt 705.755 16.494 2,3

Dagpenge 155.548 1.560 1,0

Sygedagpenge 198.055 2.522 1,3

Jobafklaringsforløb 12.505 342 2,7

Kontanthjælp til jobparate 25.602 1.080 4,2

Kontanthjælp til aktivitetsparate 57.948 4.040 7,0

Integrationsydelse 2.712 53 2,0

Uddannelseshjælp til aktivitetsparate 36.340 1.447 4,0

Uddannelseshjælp til uddannelsesparate 9.396 101 1,1

Revalidering og forrevalidering 7.030 231 3,3

Ressourceforløb 8.834 509 5,8

Ledighedsydelse 14.413 391 2,7

Førtidspension 127.396 2.653 2,1

Fleksjob 49.976 970 1,9
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Tabel 4. Antal og andel forsørgelsesydelsesmodtagere i 2015 som modtog social-
ydelse til unge i efterværn. 

 
Anm: Målingen er opgjort for de 55 kommuner, der har validerede handicapdata i perioden 3. kvt. 2013 til 2. kvt. 2017.  
Kilde: BUA og BUFO datasæt fra Danmarks statistiks ministerieordning samt DREAM. Målingen omfatter alle perso-
ner, som har modtaget en forsørgelsesydelse i mindst en dag i 2015. En person kan indgå én gang for hver af de 
forsørgelsesydelser, som de har modtaget i året og vil også kunne indgå flere gange i summen. Tal for integrations-
ydelsesmodtagere er ikke medtaget og angives med en prik af diskretionshensyn 

 

 

Tabel 4 viser, at 0,5 pct. af alle personer med et forsørgelsesydelsesforløb i 2015 

fik en socialydelse i henhold til efterværnsparagrafferne i serviceloven. Andelene 

er lave, idet gruppen der kan være i efterværn er afgrænset til unge mellem 18 og 

22 år.   

 

Den mest markante tendens er, at ca. 7 pct. af de aktivitetsparate uddannelses-

hjælpsmodtagere og ca. 2 pct. af de uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtage-

re kommer fra gruppen af unge i efterværn. Uddannelseshjælp, som er målrettet 

unge under 30 år, er den dominerende forsørgelsesydelse for unge i efterværn, idet 

mere end 3 ud af 4 unge i efterværn modtager uddannelseshjælp frem for andre 

forsørgelsesydelser.  

 

Andelen for de øvrige forsørgelsesydelser svinger typisk mellem 0 og ca. 0,5 pct. 

Heraf ligger kun revalidender lidt over med ca. 1 pct. 

 

 

Antal personer på forsørgelsesydelse Antal unge i efterværn 

med socialydelse

Andel unge i efterværn 

med socialydelse

Forsørgelsesydelser i alt 705.755 3.763 0,5

Dagpenge 155.548 95 0,1

Sygedagpenge 198.055 180 0,1

Jobafklaringsforløb 12.505  .  .

Kontanthjælp til jobparate 25.602 8 0,0

Kontanthjælp til aktivitetsparate 57.948 71 0,1

Integrationsydelse 2.712 . .

Uddannelseshjælp til aktivitetsparate 36.340 2.667 7,3

Uddannelseshjælp til uddannelsesparate 9.396 227 2,4

Revalidering og forrevalidering 7.030 60 0,9

Ressourceforløb 8.834 34 0,4

Ledighedsydelse 14.413 .  .

Førtidspension 127.396 197 0,2

Fleksjob 49.976 4 0,0


