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Spørgsmål

Ministeren bedes oplyse antallet af enlige forsørgere, der modtager en overførselsindkomst, der påvirkes af forslaget om et gradueret loft over børne- og ungeydelsen. Tallet
ønskes også fordelt på kommuner og køn.
Svar

Regeringen har fremlagt Helhedsplan for et stærkere Danmark, som vil give den helt almindelige hårdtarbejdende dansker højere indkomst, lavere skat, bedre velfærd, mere tryghed og
flere muligheder. I helhedsplanen indgår anden fase af JobReformen, som indeholder
markante lettelser af skatten på arbejde. Bl.a. foreslås et målrettet jobfradrag til lavtlønnede fuldtidsbeskæftigede, som vil øge den økonomiske gevinst ved beskæftigelse og selvforsørgelse.
Som et led i finansieringen af en nedsættelse af skatten på arbejde, foreslår regeringen et
gradueret loft over børne- og ungeydelsen, hvor ydelsen pr. barn reduceres fra det tredje
barn. Således foreslås, at det yngste og næstyngste barn får 100 pct. af ydelsen, mens det
tredjeyngste barn får 75 pct. af ydelsen. Der gives ikke ydelse for yderligere børn.
I beregningerne er en person anset som enlig, hvis personen modtager ekstra børnetilskud, der netop gives til enlige forsørgere med hjemmeboende børn. Overførselsmodtagere er afgrænset til personer, hvis væsentligste indtægt er overførselsindkomst1.
Det skønnes, at der med disse afgrænsninger er ca. 4.620 enlige forsørgere på overførselsindkomst, som berøres af forslaget om loft over ydelsen. Af de berørte modtagere er ca.
165 mænd og ca. 4.455 kvinder, jf. tabel 1.
Den afgrænsede personkreds er for lille til, at det er muligt på baggrund af den anvendte
stikprøve at lave en robust opgørelse på kommuneniveau. I stedet er de berørte personer
fordelt på regioner. Det skønnes, at i Region Hovedstaden vil ca. 1.330 enlige forsørgere
på overførselsindkomst blive berørt af forslaget, jf. tabel 1, der viser de tilsvarende tal for
de øvrige regioner.

1

Afgrænsningen følger Danmark Statistiks socioøkonomiske klassifikation og omfatter personer, der er arbejdsløse eller
modtagere af sygedagpenge, uddannelsesgodtgørelse, orlovsydelser mm. samt uddannelsessøgende, førtidspensionister,
folkepensionister, efterlønsmodtagere mv. og kontanthjælpsmodtagere.
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Tabel 1. Antal enlige overførselsmodtagere berørt af loft over børne- og ungeydelsen
Antal modtagere
Mænd

165

Kvinder

4.455

Alle

4.620

Region Hovedstaden

1.330

Region Sjælland

660

Region Syddanmark

1.115

Region Midtjylland

1.090

Region Nordjylland

425

Alle

4.620

Kilde: Beregninger på lovmodellen på stikprøver på hhv. 3,3 pct. og 33 pct. af befolkningen.
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