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Kun få ledige deltidsstillinger til 

kontanthjælpsmodtagere der rammes af 

225-timers reglen 
Siden første oktober har de kontanthjælpsmodtagere, som kommunen vurderer ikke har en 

meget begrænset arbejdsevne skulle forsøge at finde deltidsjobs, så de kan opnå 225 timer 

arbejde inden for et år for at undgå at blive trukket i kontanthjælp.  

Den 10. juni sendte KMD et varslingsbrev til 48.777 personer om, at de ville blive ramt af 225-

timers reglen. Dette notat viser, at der er langt færre deltidsstillinger end der er 

kontanthjælpsmodtagere, der har brug for at optjene 225 timer arbejde. Det arbejdsmarked 

kontanthjælpsmodtagerne henvises til, er ikke umiddelbart til at lokalisere.  
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ANTAL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE PER LEDIG DELTIDSTILLING 

 

Kilde: Cevea beregninger  på baggrund af jobnet.dk og jobindsats.dk 

Ledige er i udgangspunktet henvist til at søge ordinært arbejde. Men med 225-timersreglen ønsker 

man at få ledige i gang ved at får dem til  at tage deltidsarbejde, for at kunne få lov at beholde 

nuværende støtteniveau.  

Den 22. oktober var der  41 kontanthjælpsmodtagere per ledig deltidsstilling på jobnet.dk. Man 

skal huske at de fleste stillinger besættes af mennesker der skifter arbejde, og altså er i 

beskæftigelse allerede.  

Ikke alle kontanthjælpsmodtagere rammes af 225-timers reglen. Det skyldes, at man i aftalen om 

indførelsen af reglen har ladet det være op til kommunerne, at afgøre for hvem reglen skal tages i 

brug. I aftaleteksten står der: Personer med en meget begrænset arbejdsevne omfattes ikke af 225-

timesreglen, hvis kommunen vurderer, at det ikke aktuelt er realistisk, at pågældende kan arbejde 

svarende til kravet. Det er altså op til kommunerne, at vurdere hvor mange 

kontanthjælpsmodtagere, der er i stand til at arbejde og dermed også leve op til kravet om 225 

timer arbejde. Antager vi, at kommunerne kun vil tage reglen i brug overfor 

kontanthjælpsmodtagere, der er vurderet jobparate, var der den 22. oktober, 12 jobparate 

kontanthjælpsmodtagere per ledig deltidsstilling i Danmark. I den forbindelse er det vigtigt at 

nævne, at mange af de ledige deltidsstillinger er inden for social og sundhedsområdet området, 

hvor der kræves en del faglige kompetencer for at komme i betragtning til jobbet. 
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ANTAL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OG LEDIGE DELTIDSTILLINGER 

PER 22. OKTOBER 

 

Kilde: jobindsats.dk og  jobnet.dk 

I august 2016, den seneste måned med fuldstændige tal, var 89.615 mennesker på kontanthjælp. 

Ud af dem var 25.890 vurderet jobparate. Den 22. oktober var der 2198 ledige deltidsstillinger på 

jobnet.dk. Hvis alle de ledige deltidsstillinger blev besat af jobparate kontanthjælpsmodtagere, vil 

der således stadig være omkring 23.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere, der har brug for et 

arbejde for at undgå at blive ramt af 225-timers reglen. Det har ikke været muligt, at find et samlet 

tal for, hvor stor jobomsætningen er for deltidsstillinger årligt, men et meget usikkert estimat er 

omkring 163.000. Tallet bygger på, at der ifølge jobindsats.dk i 2015 var 780.000 jobomsætninger 

og at 20 % af de 20-64 årige ifølge Eurostat var deltidsansatte. Her er det vigtigt at understrege, at 

en stor del af disse stillinger højst sandsynligt vil blive besat af folk, der kommer fra andre 

deltidsstillinger eller folk, der går fra fuldtid til deltid. For at opfylde kravet om 225 timers arbejde 

på et år er det nødvendigt for en kontanthjælpsmodtager at arbejde gennemsnitligt 4,3 timer om 

ugen. Det vil sige, at selv deltidsjob med meget få ugentlige timer vil være tilstrækkeligt for at 

efterleve kravet. Disse jobs er ofte tidsbegrænsede og bliver ofte slået op, så hvis 

kontanthjælpsmodtagerne kunne udfylde dem var der en mulighed for at opfylde 225-

timersreglen. En gennemgang af jobportalerne, jobnet, jobzonen og jobindex har vist, at der den 

25. oktober var opslået 317 stillinger på 10 eller færre ugentlige timer, som ikke er målrettet 

studerende eller personer under særlige ordninger så som førtidspensionister. Her er det vigtigt at 

understrege, at der formentlig er mange flere ledige stillinger, der dog ikke er slået op. Vi ved ikke 

hvor de er eller hvor mange der er, det findes der intet overblik over. De 317 stillinger er alligevel 

relevante, fordi det er den bedst mulige indikation af, hvor mange ledige stillinger med 10 eller 

færre ugentlige arbejdstimer, der er ledige.  
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ANTAL KONTANTHJÆLPSMODTAGERE PER LEDIG DELTIDSSTILLING ≤ 10 

TIMER UGENTLIGT 

 

 

Kilde: Cevea beregninger på baggrund af tal fra jobindsats.dk og en gennemgang af opslag på jobindex.dk, 

jobnet.dk og jobzonen.dk.  

Der er altså 82 jobparate kontanthjælpsmodtagere per ledige job ≤ 10 timer i ugen ift. hvad der er 

umiddelbart identificerbart på de store jobportaler. Tidligere i notatet estimeredes det, at der var 

en jobomsætning for deltidsstillinger på omkring 163.000. Samtidig har notatet vist, at der var 

2198 ledige deltidsstillinger på jobnet.dk den 22. oktober og omkring 317 ledige deltidsstillinger 

opslået på tre jobportaler den 25. oktober. Bruger man de to tal som et mål for, hvor mange 

deltidsstillinger på under ti timer der findes, er det omkring 14,5 procent ad 

deltidsjobomsætningerne. Antager man videre, at 14,5 procent af deltidsjobomsætningerne er for 

stillinger på 10 timer eller mindre ugentligt, giver det en jobomsætning for deltidsstillinger på 
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omkring 23.500. Disse stillinger skal de op mod 48.700 jobparate kontanthjælpsmodtagere 

sammen med primært unge og studerende kæmpe om.  

Hertil kommer resten af gruppen af kontanthjælpsmodtagere og personer på uddannelseshjælp 

som ligeledes kan blive ramt af 225-timersreglen og dermed også kan have incitament til at søge 

stillingerne. Desuden vil en enkelt stilling næppe være nok, da mange af stillingerne er 

tidsbegrænsede. Antallet af ledige deltidsstillinger ser derfor ud til at være utilstrækkelig til at 

dække behovet for arbejdstimer alene til de jobparate kontanthjælpsmodtagere, der står til at 

blive ramt af 225-timersreglen.  

Det skal understreges at dette er en meget upræcis opgørelse – der er tale om skøn, men ikke 

desto mindre skøn der indikerer at der er ikke er de jobs 225-planen forudsætter er tilgængelige.  

Det betyder det, hvis man bliver ramt af kontanthjælpsloftet 

For et gift par, hvor begge er på kontanthjælp forsvinder den ene kontanthjælp, hvis den ene eller 

begge ægtefæller ikke lever op til 225-timers reglen. For ægtepar på integrationsydelse eller 

uddannelseshjælp, hvor det samlede beløb af de to ydelser overgår en enkelt kontanthjælp vil 

parret blive trukket forskellen mellem det samlede beløb af de to ydelser og en enkelt 

kontanthjælp. For ægtepar på integrationsydelse, der har fået retten til at modtage dansktillæg, vil 

tillægget ikke bortfalde, hvis parret ikke lever op til 225-timers reglen. 

For enlige forsørgere som modtager kontanthjælp eller uddannelsesstøtte og andre tillæg, der er 

samlet løber op i 14.416 kr. vil blive trukket 1000 kr. om måneden, hvis man ikke lever op til 225-

timers reglen. For enlige ikke-forsørgere på kontanthjælp og enlige, der modtager 

uddannelsesstøtte og tillæg som samlet svarer til 10.849 kr. vil blive trukket 1.000 kr. om måneden.  

SÅDAN HAR VI BEREGNET TALLENE 

 Tallene i figur 1 og 2 stammer fra jobnet.dk og jobindsats.dk 

 Tallet antallet af ledige deltidsstillinger fra jobnet.dk er fremkommet ved at søge 

efter stillinger markeret som deltid på jobnet. 

 Jobnet er valgt som udgangspunkt for hvor mange deltidsstillinger, der er ledige, 

fordi antallet af ledige deltidsstillinger på  jobnet var størst.  

 Tallet fra jobindsats.dk dækker antallet af kontanthjælpsmodtagere i august 2016. I 

tallet er inkluderede både ledige og aktiverede. 

 Antallet af ledige deltidsstillinger ≤ 10 timer ugentligt er fundet ved gennemgang af 

jobnet.dk, jobindex.dk og jobzonen.dk for alle stillinger hvor en gennemsnitlig 

arbejdsuge på 10 timer eller derunder blev nævnt som en mulighed, dog blev stillinger 

henvendt til studerende, unge under 18 pr og personer på særlige ordninger og ikke 

talt med. 
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 Forholdet mellem antallet af deltidsstillinger er udregnet med at dividere antallet af 

deltidsstillinger med antallet af henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og jobparate 

kontanthjælpsmodtagere. 

 Tallet for den årlige jobomsætning af deltidsstillinger (163.166) er udregnet ved at 

tage den samlede jobomsætning for 2015 (780,698) og divideret med procentdelen af 

danskere mellem 20 og 64 år, der havde en deltidsstilling i 2015 (20,5 %). Det er 

vigtigt at understrege, at dette tal er et estimat og meget usikkert.   

 Tallet for jobomsætningen på deltidsstillinger på 10 timer eller mindre ugentligt 

(23.532) er fundet ved at finde andelen af ledige deltidsstillinger på 10 eller færre 

ugentligt ud af de samlede ledige deltidsstillinger på jobnet.dk. (14,4 %). Herefter 

hvor stor en jobomsætning, som 14,4 % af den samlede deltidsjobomsætning. Det er 

meget vigtigt, at understrege at her er tale om et estimat, der er behæftet med 

meget stor usikkerhed.   

 


