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Kære Jens-Kristian Lütken
Tak for din henvendelse af 8. maj 2015, hvor du har stillet et spørgsmål til forvaltningen om de årlige udgifter til kontanthjælp for de familier med anden etnisk baggrund end dansk, der har modtaget kontanthjælp i mere end 7 år.
Spørgsmål
Forvaltningen bedes på baggrund af svaret givet i sagsnummer 20150096031 svare på, hvor høje de årlige udgifter til kontanthjælp er for
de grupper, som er nævnt i svaret, dvs. ” Antal familier hvor begge
forældre har været syv år eller mere på kontanthjælp” og ”Antal enlige
eller familier hvor kun den ene forælder har været syv år eller mere på
kontanthjælp”. Svaret bedes været fordelt på hhv. vestlig og ikkevestlig.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Som det fremgik af det tidligere svar, er der i Københavns Kommune
1.678 familier med anden etnisk baggrund end dansk, hvor den ene
eller begge forældre har været på kontanthjælp i syv år eller mere.
Tabel 1 indeholder et skøn for udgifterne. Skønnet er dannet med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets satser for kontanthjælp for
2015.
Tabel 1. Beregnede årlige udgifter til kontanthjælp til enlige eller familier med
anden etnisk baggrund end dansk, der har modtaget kontanthjælp i mere end
syv år, 2015-satser

Vestlig

Ikke-vestlig

Årlige udgifter til kontant2.767.872 kr.
26.986.752 kr.
hjælp til familier, hvor begge forældre har været syv år
eller mere på kontanthjælp
Årlige udgifter til kontant47.226.816 kr. 228.176.448 kr.
hjælp til enlige eller familier, hvor kun den ene forælder har været syv år eller
mere på kontanthjælp
I alt
49.994.688 kr. 255.163.200 kr.
Kilde: DREAM, Beskæftigelsesministeriet og egne beregninger

I alt
29.754.624 kr.

275.403.264 kr.

Direktionen
Rådhuset
1599 København V

305.157.888 kr.

Det er forudsat, at alle borgere modtager ydelsessatsen for voksne
forsørgere (svarende til en månedlig ydelse på 14.416 kr.). Der er således ikke taget højde for indtægter og formue, samt evt. ægtefælles
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eller samlevendes indtægter og formue, der kan modregnes i kontanthjælpen.

Med venlig hilsen
Birgitte Hansen
Adm. direktør
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