
 

ANALYSE-MÅLGRUPPEN FOR 
AKUTPAKKEN  

 

Personer i målgruppen for akutpakken med 
høj grad af modtagelse af 
overførselsindkomst 

I denne analyse beskrives forskellige forhold for de personer i målgruppen for 

akutpakkerne. Analysen har særligt fokus på de personer, som har modtaget 

overførselsindkomster i 7 år eller mere, i løbet af de sidste 10 år.  

 
Analysens hovedkonklusioner 

 Der er 10 procent (5.000 personer) i målgruppen for akutpakken, som 

har modtaget overførselsindkomst i 7 år eller mere, i løbet af de sidste 

10 år.  

 For denne gruppe gælder, at de i gennemsnit har været 

selvforsørgende ca. 18 procent (ca. 22 måneder) af perioden, har 

modtaget sygedagpenge ca. 10 procent (ca. 1 år) af perioden, og 

modtaget kontanthjælp ca. 12 procent (ca. 14,4 måneder)af perioden.  

 Når man udelukkende ser på indkomst fra arbejde, så ses det, at en 

stor del af gruppen i årene 2008-2011 har en gennemsnitlig 

årsindkomst på under 100.000 kr.  

 I denne gruppe er der desuden en endnu større del, som bor i 

almennyttigt boligselskab i forhold til både resten af målgruppen for 

akutpakken, og især i forhold til resten af befolkningen.  
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Baggrund 

Der har i en længere periode været et øget fokus på det danske arbejdsmarked, 

og de strukturelle problemer som det står overfor. For eksempel har 

Arbejdsmarkedskommissionen, Velfærdskommissionen og Det Økonomiske 

Råd anbefalet, at man afkorter dagpengeperioden for at forbedre strukturerne 

på arbejdsmarkedet og sikre at ledige kommer hurtigere i arbejde.  

I 2010 imødekom den daværende regering, bestående af V og K, disse 

anbefalinger for at kunne genopbygge den danske økonomi, og indgik en aftale 

om dagpengereform med RV, DF, KF og LA. Dagpengereformen indeholdt 

forslag om at nedsætte dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. Forslaget blev 

vedtaget i juni 2010 med ikrafttræden 1. juli 2010. Efterfølgende har den 

nuværende regering, bestående af S, R og SF i en aftale med EL, forlænget 

dagpengeperioden med et halvt år. Det betyder, at der vil være personer, som 

mister retten til dagpenge 1.januar 2013 og i månederne herefter.  

 

For at afbøde effekterne af den vedtagne dagpengereform indgik regeringen 

og arbejdsmarkedets parter(herunder KL) i efteråret 2012 to aftaler om 

akutpakker, som var målrettet de personer, som stod til at miste 

dagpengeretten fra 1.januar 2013 og frem til sommeren 2013. A-kasserne 

forpligtede sig til at sende brev ud til samtlige personer i målgruppen for 

akutpakkerne, og kommunerne forpligtede sig til at stille et akutberedskab 

til rådighed. 

 

Med baggrund i ovenstående aftaler undersøger KL forskellige forhold for 

målgruppen for akutpakkerne, herunder de udfordringer, som kommunerne 

står overfor. 

 

Data og analyse 

KLs Analyseenhed har under Danmarks Statistiks forskerservice fået 

adgang til et større datasæt vedr. målgruppen for akutpakkerne, som er 

baseret på DREAM-data og en række øvrige datakilder(e-indkomstregistret, 

BBR-registret, Uddannelsesregistret samt lignende registre).  Disse data 

giver således mulighed for at belyse omfanget af modtagelse offentlig 

forsørgelse over en årrække, omfang af lønindkomst, boligforhold og en 

række øvrige forhold for personer, som er i målgruppen for akutpakkerne. 



  3 

Datasættet omfatter 50.196 personer, som alle er i målgruppen for 

akutpakken, hvor a-kasserne har afsendt brev til og med uge 1 2013. 

Ved sammenligninger af målgruppen for akutpakkernes modtagelse af 

offentlige ydelser, med modtagelse af overførselsindkomster bruges 

DREAM-registret (1211a). Dette betyder, at der ikke er tale om en 

sammenligning med hele befolkningen, men en sammenligning med alle de 

personer, som er i DREAM-registret (inkl. personer, som er i målgruppen 

for akutpakken)..  

For hver person beregnes hvor mange uger ud af de sidste 10 år (fra uge 43 

2002 til uge 43 2012), personen har modtaget overførselsindkomster. 

Overførselsindkomster inkluderer stort set alle typer af 

overførselsindkomster (fx dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge), men 

ikke førtidspension, folkepension og SU.  

 

En person er medtaget i gruppen ”Personer med en høj grad af 

overførselsindkomst” såfremt en person har modtaget overførselsindkomster i 

70 procent eller mere af de seneste 10 år.  

 

For at kunne se over en tiårig periode inkluderer opgørelsen udelukkende 

personer som er over 28 år og under 66 år i 2012.  
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Resultater 

 

Af figur 1 fremgår det, hvor mange år, ud af de seneste 10 år, personerne i 

målgruppen for akutpakkerne har været på overførselsindkomster. 10 

procent af personerne i målgruppen for akutpakkerne har været på 

overførselsindkomster i 7 år eller mere i løbet af de sidste 10 år, jf. figur 1. I 

det følgende ses nærmere på, hvad der karakteriserer de personer, som har 

været på overførselsindkomst i 7 år eller mere i løbet af de sidste 10 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For de personer i målgruppen for akutpakken gælder, at det primært er 

personer mellem 40 og 60 år, som har en høj grad af overførselsindkomst, 

jf. figur 2.  
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Figur 2: Personer med en høj grad af overførselsindkomster fordelt på 

alder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: KL på baggrund af DST´s forskerservice.  

 

For personer med en høj grad af overførselsindkomst de seneste 10 år 

gælder, at de i gennemsnit har været selvforsørgende ca. 18 procent af de 

seneste 10 år, hvilket svarer til lidt under 2 år, jf. tabel 1. Det betyder ikke 

nødvendigvis, at disse personer har været i arbejde i de ca. 2 år, men at de 

ikke har modtaget en overførselsindkomst i perioden. For denne gruppe 

gælder ligeledes, at de i gennemsnit har været på kontanthjælp ca. lidt over 

ét år, jf. tabel 1. Nogle personer i gruppen af personer med høj 

overførselsgrad har været på kontanthjælp i væsentligt mere end ét år, 

hvilket kan tyde på, at nogle personer konstant skifter mellem 

dagpengesystemet og kontanthjælpssystemet.   

 

Tabel 1. Gennemsnitlig andel af de seneste 10 år på forskellige typer 

af ydelser samt selvforsørgelse for personer med høj grad af 

overførselsindkomst 

Selvforsørgelse Ca. 18 procent (ca. 22 måneder) 

Kontanthjælp Ca. 12 procent (ca. 14,4 måneder) 

Sygedagpenge Ca. 10 procent (ca. 1 år) 

Dagpenge Ca. 51,5 procent (ca. 5,15 år) 
Kilde: KL på baggrund af DST´s forskerservice.  
Note: Perioden dækker 10 år defineret som uge 43 2002 til uge 43 2012.  
 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

Under 30 år 30 år - 39 år 40 år - 49 år 50 år - 59 år 60 år eller over



  6 

Såfremt man sammenligner personer i målgruppen for akutpakken med alle de 

personer, som er i det generelle DREAM-datasæt kan man se, at der i 

målgruppen for akutpakken er 10 procent af målgruppen, som har modtaget 

overførselsindkomster i 7 år eller mere de seneste 10 år, hvorimod der i hele 

befolkningen kun er ca. 4 procent, som har modtaget overførselsindkomster i 7 

år eller mere de seneste 10 år.  

 

Når man udelukkende ser på indkomst fra arbejde, så ses det, at en stor del af 

gruppen i årene 2008-2011 har en gennemsnitlig årsindkomst på under 100.000 

kr., jf. figur 3.  

 

Figur 3. Gennemsnitlig bruttoindkomst (inkl. overførselsindkomster) 

for personer i akutpakken, som har modtaget overførselsindkomst i 

over 70 procent af de seneste 10 år.  

 
Kilde: KL på baggrund af DST´s forskerservice. 1. 
Note: Indkomst dækker både over lønindkomst og overførselsindkomster.  
 

For personer med en høj grad af overførselsindkomster gælder, at ca. 40 

procent i 2008 havde en årsindkomst på under 40.000 kr., jf. figur 4. Denne 

gruppe bliver større jo tættere vi kommer på 2011. Det kan derfor tyde på, 

at disse personer i mindre og mindre grad har indkomst fra lønarbejde, 

hvilket også intuitivt giver mening, da vi ved at disse personer på 

nuværende tidspunkt er ved at opbruge retten til dagpenge og at disse 

personer i de sidste 10 år har været på overførselsindkomst i 7 år eller mere.  

                                                 
1 Til denne opgørelse er brugt variablen: Brutto fra Danmarks statistik.  
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Figur 4. Lønindkomst i 2008-2011 for personer med en høj grad af 

overførselsindkomster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Note: KL på baggrund af DST´s forskerservice.2 

 

Figur 5 er udarbejdet på baggrund af variablen ”Ejerforholdskode”. Variablen 

dækker udelukkende over ejerforholdet i boligen. En person i ejerbolig kan 

derfor både dække over, at personen selv ejer boligen eller at personen bor i 

en fremlejet ejerbolig. Såfremt man samkører ejerforholdet i boligerne med 

betaling af ejendomsværdiskat for personer med høj overførselsgrad, så 

fremgår det at ca. 50 procent af de personer, som bor i ejerboliger har betalt 

ejendomsværdiskat i 2011. Såfremt man samkører de samme oplysninger 

for hele målgruppen for akutpakken, så er det ca. 60 procent af de personer, 

som bor i ejerboliger, som har betalt ejendomsværdiskat i 2011. Dette kan 

indikere, at personer med høj overførselsgrad i højere grad end hele 

målgruppen for akutpakken bor til leje i ejerboliger.  

  

                                                 
2 Til denne opgørelse er brugt variablen: ajo_bredt_loenbeloeb fra Danmarks statistik register ”Beskæftigelse for lønmodtagere” . 

Løn kan i dette tilfælde også dække over løn i forbindelse med løntilskudsjob. 
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Figur 5. Boligforhold for 3 forskellige grupper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: KL på baggrund af DST´s forskerservice . 
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