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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 10. august 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 

485 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif 

Lahn Jensen (S). 

 
Spørgsmål nr. 485: 

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange af de 48.677 modtagere af varslingsbreve 

KMD har udsendt i forbindelse med indførelsen af den af regeringen og Dansk 

Folkeparti vedtagne 225-timersregel, der er forsørgere? Der ønskes herunder en 

opdeling i enlige og samlevende forsørgere. Der ønskes ligeledes en vurdering af 

gruppens samlede antal børn. 

Spørgsmålet bedes besvaret senest 2 dage før samråd om BEU alm. del - samråds-

spørgsmål CA-CD.” 

 
Svar: 

På baggrund af registerudtræk på foreløbige data kan det oplyses, at der er udsendt 

varslingsbreve til omkring 50.000 personer, med en bortfaldsdato beregnet til 1. 

oktober.  

 

Det skal understeges, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem antallet af vars-

lingsbreve og antallet af ydelsesmodtagere, der senere ender med at få hjælpen re-

duceret som følge af 225-timersreglen. Nogle ydelsesmodtagere vil nå at få de 

nødvendige arbejdstimer, andre vil blive undtaget eller få forlænget den periode, 

inden for hvilken timekravet opgøres – fx på grund af midlertidig sygdom. 

 

Ud af de 50.000 varslede personer er der ca. 18.900 forsørgere, hvor der er perso-

ner under 18 år i hustanden. Heraf er der udsendt varslingsbreve til ca. 6.450 enlige 

forsørgere, 4.200 samlevende forsørgere og 8.250 gifte forsørgere jf. tabel 1.  

 
Tabel 1:  
Personer med hjemmeboende børn der har modtaget varslingsbrev med bortfaldsdato d. 1. ok-
tober 2016, fordelt på civilstand 

  Enlige Samlevende Gifte Samlet 

Forsørgere 6.450 4.200 8.250 18.900 

 
Kilde: KMD og cpr-registeret. 

 

Samlet set er der omkring 33.000 personer under 18 år i de varslede familier. 

 

En enlig ugift eller samlevende forsørger, der ikke opfylder arbejdskravet, får 

hjælpen nedsat med 1.000 kr. om måneden (2016-niveau), hvis vedkommendes 

hjælp beregnes på baggrund af 14.575 kr. pr. måned (2016 niveau). Hvis hjælpen 

til en ugift/samlevende forsørger beregnes på baggrund af en sats, der er mindre 
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end 14.575 kr. pr. måned, nedsættes hjælpen med 500 kr. om måneden, dog således 

at ugifte integrationsydelsesmodtagere og personer, der modtager uddannelses-

hjælp på SU-niveau, ikke får hjælpen nedsat.  

 

For ægtepar, hvor begge har forsørgelsespligt overfor børn, og hvor en eller begge 

ægtefæller ikke opfylder arbejdskravet, falder hjælpen til den ene ægtefælle bort el-

ler nedsættes, så parret tilsammen får hjælpen beregnet på baggrund af 14.575 kr. 

pr. måned (2016 niveau). Hjælpen til ægtepar, hvor en eller begge modtager inte-

grationsydelse, nedsættes dog først, når der er efter to års ophold i Danmark er op-

nået ret til fuld børne- og ungeydelse.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Jørn Neergaard Larsen 

 


