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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 18. marts 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 

241 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans 

Andersen (V). 

Spørgsmål nr. 241: 

”Vil ministeren redegøre for, hvad provenuvirkningen er af at gennemføre den re-

duktion i integrationsydelsen for forsørgere, som den tidligere regering havde af-

talt, men som den nuværende regering har afskaffet? Ministeren bedes redegøre det 

år for år fra 2023-2030 og varigt.” 

 

Svar: 

Der er indhentet bidrag til svaret fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som 

har ressort for selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO), 

som oplyser følgende: 

”Det indgik i den tidligere VLAK-regerings finanslovsaftale med Dansk Folkeparti 

for 2019, at integrationsydelsen med virkning fra 1. januar 2020 skulle nedsættes 

med 2.000 kr. pr. måned for enlige forsørgere og med 1.000 kr. pr. person pr. må-

ned for samboende og gifte forsørgere – svarende til en samlet reduktion på 2.000 

kr. pr. husstand. Ydelsesnedsættelsen skulle gælde forsørgere, der havde optjent ret 

til den halve børne- og ungeydelse, hvilket kan opnås efter minimum 36 måneders 

ophold i Danmark. Den aftalte ydelsesnedsættelse blev efterfølgende vedtaget af 

Folketinget med lov nr. 174 af 27. februar 2019. Integrationsydelsen ændrede ved 

samme lovændring navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangs-

ydelse. 

Den nuværende S-regering, samt Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og En-

hedslisten blev den 3. september 2019 enige om at annullere reduktionen af inte-

grationsydelsen for forsørgere pr. 1. januar 2020 i forbindelse med en aftale om 

indførelsen af et nyt midlertidigt børnetilskud, som efterfølgende blev vedtaget af 

Folketinget med lov nr. 1550 af 27. december 2019. Ydelsesreduktionen for forsør-

gere, som den tidligere VLAK-regering havde aftalt, trådte derfor aldrig i kraft. 
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Provenuvirkning ved reduktion fra 2022 

På Udlændinge- og Integrationsministeriets område estimeres det med væsentlig 

usikkerhed, at en reduktion i SHO-ydelsen for forsørgere på 2.000 kr. pr. måned 

for enlige forsørgere og på 1.000 kr. pr. person pr. måned for samboende og gifte 

forsørgere med virkning fra den 1. januar 2023 vil medføre et provenu efter korrek-

tion for skat, tilbageløb og kommunale merudgifter til friplads på ca. 37 mio. kr. i 

2023, faldende til ca. 33 mio. kr. i 2025. Det faldende provenu fra 2023-2025 af-

spejler, at målgruppen for ydelsesreduktionen forventes at falde. Der er i den for-

bindelse taget udgangspunkt i de beregningstekniske forudsætninger, der ligger til 

grund for FL 2022. Grundet beregningstekniske begrænsninger i budgetmodellen, 

der arbejder med en fireårig periode, er der alene estimeret et provenu frem til 

2025.  

 Tabel 1  

Provenu ved reduktion i SHO-ydelse for forsørgere, efter skat og tilbageløb 

(mio. kr. 22-pl)                2023                       2024                  2025  

Provenu af ydelsesreduktion for forsørgere                            37                       35                   33  
 

 Anm.: Provenuet er beregnet på baggrund af de økonomiske konsekvenser lagt til grund for lov om midlertidigt bør-
netilskud for visse forsørgere (LOV nr. 1550 af 27/12/2019), men hvor målgruppen, dvs. antallet af omfattede 
forsørgere på SHO-ydelse, er opdateret i henhold til FL-forudsætningerne på Udlændinge- og Integrationsmini-
steriets område. 

Kilde: UIMs beregninger af de økonomiske konsekvenser af lov om midlertidigt børnetilskud for visse forsørgere 
(LOV nr. 1550 af 27/12/2019), samt budgetteringstekniske forudsætninger for finansloven 2022 på Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriets område. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 


