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Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 

10. december 2018 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 140 (Alm. del) af 12. 
november 2018  

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for, hvor meget en flygtningefamilie, der har hhv. 1, 2 og 
3 børn kan modtage i samlede offentlige ydelser i en situation, hvor man afskaffer 
integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen? Ministeren bedes 
opgøre beløbene både på måneds- og årsbasis, og ministeren bedes sammenholde 
tallene med situationen i dag. (Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketings-
året 2016-17, som FIU alm. del-spørgsmål 308). 
 

Svar 

Et par med ét barn, der er kommet til Danmark fra et land uden for EU/EØS-
området eller Schweiz for 1 år siden, kan under kontanthjælpsloftet og med optje-
ningsprincipper for børne- og ungeydelsen få 246.015. kr. om året i integrations-
ydelse, boligstøtte og børne- og ungeydelse svarende til20.501 kr. om måneden, jf. 
tabel 1. 

 

Tabel 1 

Samlede ydelser for en familie med 1-3 børn, der kommer fra et land uden for EU/EØS-området eller 

Schweiz, og som har boet i Danmark i 1 år, under kontanthjælpsloftet og optjeningskrav for børne- og 

ungeydelse, 2018 

Kroner  1 barn 2 børn 3 børn 

Integrationsydelse og dansktillæg, før skat 
                     

207.672  
                     

207.672  
                     

207.672  

Boligsikring 
                       

35.333  
                       

42.137  
                       

42.516  

Børne- og ungeydelse 
                         

3.010  
                         

5.393  
                         

7.269  

Samlede ydelser pr. år 
                     

246.015  
                     

255.202  
                     

257.457  

Pr. mdr.  
                       

20.501  
                       

21.267  
                       

21.455  

 

 
 
Anm.: Det er antaget, at barn nr. 1 er 0-2 år, barn nr. 2 er i alderen 3-6 år og barn nr. 3 i alderen 7-13 år. Alle tre 

familier bor i en bolig på 100 m2 og har en husleje på 78.110 kr. om året, svarende til 6.509 kr. om måneden. 

Der modtages ikke dansktillæg. 

Kilde: Lovmodellens Familietypemodel 
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Børne- og ungeydelsen er for alle familierne mindre i 2018 sammenlignet med 
2017-tallene fra besvarelsen af spørgsmål nr. 308 fra folketingsåret 2016-17. Dette 
er som følge af vedtagelsen af Lovforslag 35 per 30. november 2017, som ændre-
de optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelsen, således at familier, der 
har boet 1 år i Danmark, er berettiget til 16,7 pct. af børne- og ungeydelsen og 
ikke 50 pct. som i 2017.  
 
225-timersreglen har først virkning, når der er optjent ret til den fulde børne- og 
ungeydelse. Den fulde ret til børne- og ungeydelse er optjent, når familien har 
boet 6 år i Danmark. Familien vil derfor ikke være omfattet af 225-timersreglen og 
får derfor fuld boligsikring. 
 
Har familien to eller tre børn kan de få henholdsvis 255.202 kr. og 257.457 kr. om 
året i integrationsydelse, boligstøtte samt børne- og ungeydelse.  
 
I fravær af kontanthjælpsloftet og integrationsydelse ville samme familie med ét 
barn samlet i 2018 være berettiget til 371.197 kr. om året i kontanthjælp, boligstøt-
te og børne- og ungeydelse. Dette svarer til 30.933 kr. om måneden, jf. tabel 2. 

 

 
Hvis familien har børn i daginstitution, vil en forhøjelse af ydelsen som følge af en 
afskaffelse af integrationsydelsen medføre øget egenbetaling for institutionsbenyt-
telse, fordi kontanthjælpen indgår i indkomstgrundlaget for beregning af økono-
misk friplads, som dermed reduceres.  
 
Under de tidligere regler for optjeningsprincipper for ret til børne- og ungeydelsen 
vil en familie, der har boet 1 år i Danmark være berettiget til 50 pct. af den fulde 
ydelse. For en familie med et barn vil dette betyde en årlig samlet ydelse på 
377.199 kr.  
 

Tabel 2 

Samlede ydelser for en familie med 1-3 børn, der kommer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz, og som 

har boet i Danmark i 1 år, i fravær af kontanthjælpsloft og integrationsydelse, 2018 

Kroner  1 barn 2 børn 3 børn 

Kontanthjælp før skat 
                     

359.832  
                     

359.832                      359.832  

Boligsikring 
                         

8.355  
                        

15.159  
                       

21.963  

Børne- og ungeydelse 
                         

3.010  
                         

5.393                          7.269  

Samlede ydelser pr. år 
                      

371.197  
                     

380.383                      389.063  

Pr. mdr.  
                       

30.933  
                       

31.699                        32.422  

    
 

 
Anm.: Det er antaget, at barn nr. 1 er 0-2 år, barn nr. 2 er i alderen 3-6 år og barn nr. 3 i alderen 7-13 år. Alle tre 

familier bor i en bolig på 100 m2 og har en husleje på 78.110 kr. om året, svarende til 6.509 kr. om måneden. 

Kilde: Lovmodellens Familietypemodel. 
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Fra 2019 ændres integrationsydelsen til en selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og 
overgangsydelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kristian Jensen 
Finansminister 

Tabel 3 

Samlede ydelser for en familie med 1-3 børn, der kommer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz, og som 

ha rboet i Danmark i 1 år, i fravær af kontanthjælpsloft og integrationsydelse samt med de tidligere regler 

for optjeningskrav for børne- og ungeydelse (50 pct.), 2018 

Kroner  1 barn 2 børn 3 børn 

Kontanthjælp før skat 
                     

359.832  
                     

359.832                      359.832  

Boligsikring 
                         

8.355  
                        

15.159  
                       

21.963  

Børne- og ungeydelse 
                         

9.012  
                        

16.146  
                       

21.762  

Samlede ydelser pr. år 
                     

377.199  
                      

391.137                      403.557  

Pr. mdr.  
                       

31.433  
                       

32.595                        33.630  

 
   

 

 
Anm.:  Det er antaget, at barn nr. 1 er 0-2 år, barn nr. 2 er i alderen 3-6 år og barn nr. 3 i alderen 7-13 år. Alle tre 

familier bor i en bolig på 100 m2 og har en husleje på 78.110 kr. om året, svarende til 6.509 kr. om måneden. 

Kilde:  Lovmodellens Familietypemodel. 
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