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Finansudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Finansudvalget har på vegne af medlem af Folketinget Benny Engelbrecht (S) den 3. no-

vember 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 29 (alm. del) til udlændinge-, integrations- og 

boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 29: 

”Vil ministeren i tabelform fordelt på kommuner oplyse antallet af børn i de familier, der 

rammes af integrationsydelsen? Ministeren bedes også oplyse det samlede antal børn på 

landsplan, hvis forældre rammes.” 

 

Svar 

Indledningsvis skal det bemærkes, at der ved besvarelsen af spørgsmålet er anvendt 

samme metode, som ved beskæftigelsesministerens besvarelse af FIU spørgsmål nr. 28 

alm. del.  

 

For så vidt angår den del af spørgsmålet, der vedrører en kommunefordelt opgørelse kan 

det oplyses, at det ikke er muligt at opgøre antallet af børn i familier på integrationsydelse 

fordelt på kommunerne, da der er en lang række ubekendte faktorer, der gør, at en forde-

ling på enkeltkommuner er forbundet med stor usikkerhed. Blandt andet er det meget 

vanskeligt at skønne over flyttemønstre og kommunefordelte fødselsrater mv. 

 

For så vidt angår den del af spørgsmålet, der vedrører det samlede antal forsørgere og 

børn i familier på integrationsydelse på landsplan, kan det oplyses, at der i forbindelse 

med besvarelsen er opstillet en række beregningstekniske forudsætninger.  

  

På baggrund af de foreliggende budgetteringsmæssige forudsætninger for integrations-

ydelsen er det forudsat, at ca. 6 pct. af ydelsesmodtagerne er enlige forsørgere og ca. 36 

pct. af ydelsesmodtagerne er forsørgere i par.  

 

Det er herudover forudsat, at enlige forsørgere hver har to børn og forsørgere i par til-

sammen har to børn.  

 

På baggrund af blandt andet disse forudsætninger er der udarbejdet en skønsmæssig 

opgørelse over antallet af forsørgere og børn i familier på landsplan på integrationsydelse, 

der fremgår af tabel 1 nedenfor. Målgruppen er opgjort i helårspersoner.  
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Tabel 1. Skøn over antallet af forsørgere og børn i familier på landsplan på integrationsydelse 

(Helårspersoner) 2016 2017 2018 2019 

Forsørgere på integrationsydelse 10.400 19.100 20.200 19.100 

Antal børn 11.900 21.800 23.100 21.800 

 
 

 Anm.: Det indgik i Aftale om finansloven for 2016, at målgruppen for integrationsydelse udvides til at omfatte 

herboende. I ovenstående målgruppe er der derfor medtaget både nyankomne og herboende modtagere 

af integrationsydelse.  

 

 

 

Inger Støjberg 

/ 

Anette Görtz 
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