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Mange familier med udsatte børn har forældre på 
overførselsindkomst 
 
Familier med børn og unge, der får en forebyggende foranstaltning, har typisk en 
enlig forsørger, og mange forældre er på overførselsindkomst. 
  
En analyse har set på 26.435 familier, hvor børn og unge modtog en forebyggende 
foranstaltning i 2008-2011. Størstedelen har enlige forsørgere, og ofte er en eller 
begge forældre på overførselsindkomst. Familierne flytter oftere imellem 
kommuner end andre familier. 
 
Figur 1 og 2 viser, at familier med udsatte børn og unge (se faktaboks) langt oftere 
end øvrige børnefamilier har en enlig forsørger eller forældre på 
overførselsindkomst. Sammenlagt er der enlige forsørgere i 72 pct. af familierne, og 
i 35 pct. af familierne er en eller begge forældre på overførselsindkomst. Kun 14 pct. 
af de udsatte børns familier har to forsørgere, der ikke er på overførselsindkomst. 
Dette gælder ellers for 47 pct. af de øvrige børnefamilier. 
  



 
 
Kilde: Ankestyrelsens beregninger og Danmarks Statistik. 
Note: Analysen omfatter i alt 803.691 familier med børn og unge i perioden 2008-2012. I 26.435 familier 
modtog børn og unge en forebyggende foranstaltning i 2008-2011, og i 777.256 familier modtog børn og 
unge ikke en forebyggende foranstaltning i 2008-2011. En forsørger har modtaget overførselsindkomst, 
hvis den pågældende i mindst tre ud af fem år fra 2007 til 2011 har modtaget udvalgte 
overførselsindkomster (fx kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension). 

 
 
 

Figur 1. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge har modtaget 
forebyggende foranstaltninger, 2008-2011. Pct. 
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modtog børn og unge en forebyggende foranstaltning i 2008-2011, og i 777.256 familier modtog børn og 
unge ikke en forebyggende foranstaltning i 2008-2011. En forsørger har modtaget overførselsindkomst, 
hvis den pågældende i mindst tre ud af fem år fra 2007 til 2011 har modtaget udvalgte 
overførselsindkomster (fx kontanthjælp, dagpenge eller førtidspension). 

  
Udsatte børn flytter oftere 
Ca. 2.300 af analysens familier med børn og unge, der har modtaget en 
forebyggende foranstaltning, flyttede mellem kommuner mindst tre gange inden for 
fem år (2008-2012). Det svarer til 9 pct. af alle analysens familier med udsatte børn 
og unge. Gennemsnitligt flyttede 3 pct. af de danske børnefamilier i perioden lige så 
ofte mellem kommuner. Hyppige flytninger - især mellem kommuner - kan gøre det 
svært at udføre en sammenhængende social indsats. 
 

Figur 2. Forsørgelsesgrundlag i familier, hvor børn og unge ikke har modtaget 
forebyggende foranstaltninger, 2008-2011. Pct. 



 
 
Kontakt  
Analysechef Henrik Torp Andersen, Data og Analyse: 
het@ast.dk, tlf. 61 89 74 86 
  
Fagredaktør Jakob Janum Gadmar, Data og Analyse: 
jjg@ast.dk, tlf. 61 89 74 89 
 

 

Fakta 

Udsatte børn og unge 

Udsatte børn og unge omfatter i 

denne sammenhæng børn og 

unge, der har modtaget en 

forebyggende foranstaltning 

efter serviceloven. 

Foranstaltningen kan fx bestå af 

et aflastningsophold for barnet, 

en personlig rådgiver eller en 

fast kontaktperson for barnet. 

 

Tallene omfatter ikke anbragte 

børn og unge. 
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