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Integrationsydelse og fattigdom 
 

Regeringen sender børn langt 
under fattigdomsgrænsen 
 

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative introdu-

ceret en såkaldt integrationsydelse til flygtninge og indvandrere samt optjeningsprincip for 

børnefamilieydelsen. Disse lavere ydelser betyder, at mange nytilkomne flygtninge og indvan-

drere vil få en indkomst langt under fattigdomsgrænsen, da de helt mister børnefamilieydel-

sen. En enlig med 3 børn, der lige er kommet til Danmark, ligger således 7.400 kr. under fat-

tigdomsgrænsen hver måned.  

 
 

 af analysechef Jonas Schytz Juul  14. august 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative in-
troduceret en såkaldt integrationsydelse til flygtninge og indvandrere samt indført et op-
tjeningsprincip for bl.a. børnefamilieydelsen.  
 

• De nye lavere ydelser betyder, at en stor del af familierne får en indkomst der er lavere 
end indkomstgrænsen for fattigdom 
 

• Hårdest ramt er familier med kort ophold i landet, da de helt mister børnefamilieydelsen. 
En enlig med 3 børn, der lige er kommet til Danmark, ligger således 7.400 kr. under fat-
tigdomsgrænsen hver måned.  
 

• Et par med tre børn, der lige er kommet til landet, ligger 6.000 kr. under fattigdoms-
grænsen. 
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Regeringen sender børn langt under fattigdomsgrænsen 

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative introduceret en 

såkaldt integrationsydelse til flygtninge. Samtidig er der indført et optjeningsprincip for bl.a. børnefa-

milieydelsen. 

 

Den nye ydelse betyder, at enlige uden børn på integrationsydelsen fremover modtager 5.900 kroner 

før skat om måneden. På årsbasis svarer det til godt 70.000 kr. Derudover er der mulighed for et så-

kaldt dansktillæg på 1.500 kr. om måneden. Dansktillægget gives ved bestået prøve i dansk 2. Hvis 

man modtager dette tillæg bliver den samlede årsindkomst før skat på knap 90.000 kr.  

 

I tabel 1 er indkomstgrænsen for fattigdom vist. Den er beregnet som halvdelen af medianindkomsten. 

For at være fattig i henhold til den officielle definition skal man i tre år i træk ligge under fattigdoms-

grænsen, ikke være studerende og have en formue under 100.000 kr. Med denne definition er der om-

kring 40.000 fattige i Danmark ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

 

Tabel 1. Fattigdomsgrænse 

 Fattigdomsgrænse pr. måned Fattigdomsgrænse pr. år 

Enlig uden børn         8.700     104.500  

Enlig med 1 barn      13.200     158.500  

Enlig med 2 børn      16.800     202.100  

Enlig med 3 børn      20.000     240.200  

Enlig med 4 børn      22.900     274.600  

Enlig med 5 børn      25.500     306.300  

Ægtepar uden børn      13.200     158.500  

Ægtepar med 1 barn      16.800     202.100  

Ægtepar med 2 børn      20.000     240.200  

Ægtepar med 3 børn      22.900     274.600  

Ægtepar med 4 børn      25.500     306.300  

Ægtepar med 5 børn      28.000     336.000  

Kilde: AE på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriet 

 

Den nye integrationsydelse og optjeningsprincip for børnefamilieydelsen betyder, at familier der kom-

mer til Danmark, og ikke har andre indtægter, vil komme under fattigdomsgrænsen. Fattigdom er et 

udtryk for, at en person eller familie ufrivilligt har væsentlig dårligere livsvilkår sammenlignet med den 

øvrige befolkning.  

 

I tabel 2 er den disponible indkomst for personer på den nye integrationsydelse vist. Samtidig er effek-

ten af optjeningsprincippet for børnefamilieydelsen vist. De personer som har opholdt sig i Danmark 

eller et EU-land under 2 år modtager pga. optjeningsprincippet ikke hele børnefamilieydelsen. Indkom-

sten er vist efter skat og overførsler, men før udgifter til bolig og daginstitutioner. På den måde kan 

indkomsten sammenlignes direkte med fattigdomsgrænsen. 
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Tabel 2. Disponibel indkomst pr. måned 

 Ophold 0 mdr. Ophold 1 år Ophold 2 år Ophold 2 år og danskprøve 

 Kr. 

Enlig uden børn 5.900 5.900 5.900 6.800 

Enlig med 1 barn 12.000 13.900 15.700 16.300 

Enlig med 2 børn 12.600 15.900 19.200 19.900 

Enlig med 3 børn 12.600 17.200 21.800 22.600 

Enlig med 4 børn 12.800 18.800 24.900 25.700 

Enlig med 5 børn 12.800 20.500 28.100 28.900 

Ægtepar uden børn 11.900 11.900 11.900 13.700 

Ægtepar med 1 barn 16.200 16.900 17.600 19.000 

Ægtepar med 2 børn 16.700 18.100 19.400 20.700 

Ægtepar med 3 børn 16.900 18.700 20.400 22.200 

Ægtepar med 4 børn 17.200 19.600 22.000 23.800 

Ægtepar med 5 børn 18.800 21.900 25.000 26.900 

Anm.: Personer med ophold i 0 mdr. og 1 år er i tabellen omfattet af optjeningsprincippet for børnefamilieydelsen. Personer med ophold i 0 mdr. 

modtager slet ikke børnefamilieydelse, mens personer med ophold i et år modtager halv børnefamilieydelse. 

Kilde: AE på baggrund af Svar på spm. 26 i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, 5. august 2015 

 

I tabel 3 er forskellen mellem den disponible indkomst og fattigdomsgrænsen vist. Som det ses ligger 

en stor del af familierne under fattigdomsgrænsen. Det er markeret med rødt. 

 

Hårdest ramt er familier med kort ophold i landet, da de helt mister børnefamilieydelsen. En enlig med 

3 børn, der lige er kommet til Danmark, ligger således 7.400 kr. under fattigdomsgrænsen hver måned. 

Et par med tre børn, der lige er kommet til landet, ligger 6.000 kr. under fattigdomsgrænsen.  

 

Tabel 3. Afstand til fattigdomsgrænse pr. måned 

 Ophold 0 mdr. Ophold 1 år Ophold 2 år Ophold 2 år og danskprøve 

 Kr. 

Enlig uden børn -2.800 -2.800 -2.800 -1.900 

Enlig med 1 barn -1.200 700 2.500 3.100 

Enlig med 2 børn -4.300 -1.000 2.300 3.100 

Enlig med 3 børn -7.400 -2.800 1.800 2.500 

Enlig med 4 børn -10.100 -4.000 2.000 2.800 

Enlig med 5 børn -12.800 -5.100 2.600 3.400 

Ægtepar uden børn -1.400 -1.400 -1.400 500 

Ægtepar med 1 barn -700 100 800 2.200 

Ægtepar med 2 børn -3.300 -1.900 -600 700 

Ægtepar med 3 børn -6.000 -4.200 -2.400 -700 

Ægtepar med 4 børn -8.300 -6.000 -3.600 -1.700 

Ægtepar med 5 børn -9.200 -6.100 -3.000 -1.100 

Anm.: Personer med ophold i 0 mdr. og 1 år er i tabellen omfattet af optjeningsprincippet for børnefamilieydelsen. Personer med ophold i 0 mdr. 

modtager slet ikke børnefamilieydelse, mens personer med ophold i et år modtager halv børnefamilieydelse. 

Kilde: AE på baggrund af Svar på spm. 26 i Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, 5. august 2015 
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For at indgå i den officielle definition på fattigdom skal familien have en indkomst under fattigdoms-

grænsen i mindst tre år i træk. Nogle af familierne vil være under fattigdomsgrænsen i mindre end tre 

år, mens andre vil være under grænsen i tre år eller mere og altså også indgå i den officielle definition 

af fattigdom. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet betød den tidligere VK regerings fattigdoms-

ydelser (starthjælp, introduktionsydelse, kontanthjælpsloft og loft over børnefamilieydelse som blev 

afskaffet i 2012) 7.000 flere fattige hvoraf ca. halvdelen var børn.1 

 

Med regeringens valg med at indføre nye fattigdomsydelser er man igen slået ind på tidligere tiders 

fattigdomsvej.  

 

I forhold til de konsekvenser det vil have at flere skubbes ud i fattigdom er beskæftigelseseffekterne af 

at indføre en integrationsydelse til at overse. Fuldt indfaset venter Beskæftigelsesministeriet, at be-

skæftigelsen, som følge af den nye lave integrationsydelse, vil blive øget med 400 personer. Samtidig 

ventes de offentlige budgetter forbedret med knap 400 mio. kr.2 

 

En opvækst i fattigdom har stærk indvirkning på børnenes skolegang og videre uddannelse og den so-

ciale arv. Med den nye integrationsydelse er det især børn, der bliver sendt ud i fattigdom.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_loft-over-ydelser-skubber-tusinder-af-born-ud-i-fattigdom.pdf 
2 http://bm.dk/da/Aktuelt/Pressemeddelelser/Arkiv/2015/07/Straksindgreb%20paa%20asylomraadet%20-

%20ny%20integrationsydelse%20til%20nytilkomne%20udlaendinge.aspx 


