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Regeringen og RV, SF og EL er enige om at indføre et nyt midlertidigt børnetilskud og annullere reduktionen 
af integrationsydelsen for forsørgere pr. 1. januar 2020. Tilskuddet skal målrettes børn fra 0-14 år i familier, 
der er berørt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.  
 
Børnetilskuddet skal på kort sigt være med til at afhjælpe problemerne med børnefattigdom, indtil en 
ydelseskommission har fremlagt sine anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft.  
 
Indførelsen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen har betydning for børnefamiliernes økonomiske 
situation. Aftalepartierne er enige om, at 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 kan have 
store konsekvenser for børn at vokse op i fattigdom, og det kan betyde, at børnene senere i deres liv får 
udfordringer som fx lavere uddannelse og øget ledighed.  
 
Derfor skal der fremover ydes et skattefrit midlertidigt børnetilskud til forældre, som er berørt af 
kontanthjælpsloftet og/eller modtager integrationsydelse.  
 
Det månedlige tilskud udgør 700 kr. pr. barn af særligt hårdt ramte*, 600 kr. pr. barn af enlige, og 550 kr. 
pr. barn af øvrige i målgruppen. Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Derudover skal enlige forsørgere 
have et supplerende tilskud på 650 kr. månedligt. 
 
Tilskuddet skønnes at hjælpe ca. 14.300 børnefamilier og ca. 27.900 børn. Det maksimale børnetilskud vil 
afhænge af det beløb, som børnefamilierne har mistet som følge af kontanthjælpsloftet og/eller 
integrationsydelsen. Sigtet med tilskuddet er, at det bliver mest til gavn for de børnefamilier, som får de 
laveste ydelser og har mistet mest som følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. 
  
Aftalepartierne er enige om, at børnetilskuddet skal træde i kraft hurtigst muligt, når der er etableret den 
nødvendige it-understøttelse. Det forventes, at tilskuddet træder i kraft 1. januar 2020 med tilbagevirkende 
kraft fra 1. august 2019. Det midlertidige børnetilskud ydes, indtil ydelseskommissionen har fremlagt sine 
anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft forventeligt medio 2021. 
 
Indførelsen af det nye midlertidige børnetilskud skønnes med betydelig usikkerhed at medføre en årlig 
udgift på i størrelsesordenen 250 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Herudover er der udgifter til udvikling 
af en it-løsning for udbetaling af det midlertidige børnetilskud samt udgifter til den løbende administration.  
 
Endelig er det en del af aftalen, at den vedtagne reduktion af integrationsydelsen for forsørgere pr. 1. 
januar 2020 annulleres. Annulleringen forventes at medføre merudgifter på ca. 20-30 mio. kr. årligt efter 
skat, tilbageløb og adfærd.  
 
Aftalen indebærer således samlede merudgifter på knap 300 mio. kr.  
 
De samlede økonomiske konsekvenser ved det nye midlertidige børnetilskud, herunder 
beskæftigelseseffekterne, er behæftet med usikkerhed. På den baggrund er aftalepartierne blevet enige 
om at mødes 1 år efter ikrafttrædelse og drøfte status på aftalen, herunder 

 Antal familier og børn, der får eller har fået børnetilskud 

 Gennemsnitligt udbetalt børnetilskud  



 Gennemsnitligt antal måneder i året, hvor familierne har modtaget børnetilskud 

 Tilgange og afgange fra målgruppen  

 Opgørelse af de afsatte midler til drift og systemudvikling i Udbetaling Danmark. 
 
Ovenstående opdeles så vidt muligt på ydelsestyper og familietyper (par/enlige og antal børn). Som 
supplement til ovenstående gennemføres af en ekstern leverandør en evaluering af familiernes oplevelse af 
deres økonomiske situation, herunder også familiernes arbejdsmarkedstilknytning, før og efter indførelse af 
de nye børnetilskud. Aftalekredsen vil blive inddraget i udarbejdelsen af udbudsmaterialet. 
 
* Integrationsydelsesmodtagere og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.  


