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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 19. oktober 2020 stillet følgende spørgsmål 

nr. 14 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke-

medlem af udvalget Peter Skaarup (DF). 

Spørgsmål nr. 14: 
”Vil ministeren redegøre for, hvor mange indvandrere og udlændinge, der modta-

ger det midlertidige børnetilskud, herunder hvor meget de to grupper modtager i 

alt?” 

 

Svar: 
I september 2019 indgik Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 

Enhedslisten en aftale om at indføre et nyt midlertidigt børnetilskud målrettet børn 

fra 0-14 år i familier, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelsen. Formålet med det midlertidige børnetilskud er at afhjælpe pro-

blemerne med børnefattigdom, indtil en ydelseskommission har fremlagt sine anbe-

falinger, og et nyt ydelsessystem kan træde i kraft.  

 

Det midlertidige børnetilskud ydes til forældre med børn i alderen 0-14 år og sikrer 

familierne bedre økonomiske vilkår og bedre mulighed for at være en del af fælles-

skabet. Børn i Danmark skal vokse op under ordentlige forhold med mulighed for 

at være en aktiv del af fællesskabet uanset baggrund og forældrenes situation. Det 

midlertidige børnetilskud blev indført med virkning fra august 2019 og udløber 30. 

juni 2021. 

Som udgangspunkt udbetales tilskuddet til moren på adressen, når forældrene har 

fælles folkeregisteradresse - også selvom begge forældre opfylder betingelserne for 

tilskuddet, jf. § 8 i lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. Antal fa-

milier, der modtager det midlertidige børnetilskud, svarer således til antal ydelses-

modtagere på samme adresse, dvs. antal ydelsesmodtagere hvor ægtepar og samle-

vende kun tæller som én familie. 

Der spørges til antallet af indvandrere og udlændinge, der modtager det midlerti-

dige børnetilskud. I besvarelsen defineres udlændinge, som indvandrere og efter-

kommere.  
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I august 2020 modtog i alt 12.915 familier et midlertidigt børnetilskud og de sam-

lede tilskud udgjorde i måneden i alt 18,6 mio. kr., jf. tabel 1.  

Heraf modtog 7.603 indvandrefamilier tilskuddet i august 2020 og tilskuddet til 

disse familier udgjorde i denne måned samlet 11,8 mio. kr. Tilsvarende modtog 

8.092 udlændingefamilier (defineret som indvandrere og efterkommere) tilskuddet 

i august 2020 og tilskuddet til disse familier udgjorde i denne måned samlet 12,5 

mio. kr.  

 Tabel 1  

Midlertidig børnetilskud. Antal familier, der har modtaget tilskuddet samt 

udbetalt tilskud fordelt på herkomst, august 2020 

Herkomst Antal familier Udgifter i mio. kr. 

  Indvandrere, ikke-vestlige lande                  7.313                                     11,4  

  Indvandrere, vestlige lande                      290                                       0,4  

Indvandrere, total                  7.603                                     11,8  

  Efterkommere, ikke-vestlige lande                      460                                       0,6  

  Efterkommere, vestlige lande                        29                                       0,0  

Efterkommere, total                      489                                       0,7  

Indvandrere og efterkommere, total                  8.092                                     12,5  

  Dansk                  4.815                                       6,1  

  Ukendt                           8                                       0,0  

I alt                12.915                                     18,6  
 

 Anm.: Familier defineres som antal ydelsesmodtagere, dog tæller samlevende eller gifte kun som én familie.  

Kilde: ATPs midlertidige børnetilskudsregister og egne beregninger. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Hummelgaard 


