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L 79 - Forslag til lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling
af børnebidrag (Optjeningsprincip for børnefamilieydelse
og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 2. december
2010.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Malene Søgaard Andersen (SF).

Troels Lund Poulsen
/Søren Schou

Spørgsmål 2:
Er personer, der kommer her til landet via familiesammenføringsreglerne omfattet af det
foreslåede optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud? I bekræftende fald
bedes oplyst, fra hvilket tidspunkt optjeningsperioden starter for disse personer, og ministeren bedes ved et beregningseksempel vise de økonomiske konsekvenser af det foreslåede
optjeningsprincip for denne persongruppe.

Svar:
Optjeningsprincippet gælder for alle, der i øvrigt opfylder betingelserne for børnefamilieydelse. Dermed er personer, der kommer til landet via familiesammenføringsreglerne, også
omfattet.
Hvornår optjeningsperioden starter for disse personer, afhænger af de konkrete omstændigheder. Optjeningsprincippet er personligt og kan derfor ikke overdrages mellem personer.
Har de forsørgelsespligtige parter ikke optjent samme ret, vil man altid få udbetalt ydelse
ud fra den af parterne, der har optjent den største ret.
Eksempel
En arbejdstager fra et ikke EU-land bor i Danmark fra september 2011. Hans hustru og deres fælles barn flytter herop i overensstemmelse med familiesammenføringsreglerne den 1.
marts 2012. Faderen vil fortsat være berettiget til fuld børnefamilieydelse i kraft af overgangsreglerne. Ydelsen vil blive udbetalt til faderen, men kan også efter ansøgning udbetales til moderen. Ifølge overgangsreglerne er personer, der allerede den 1. januar 2012 modtager børnefamilieydelse og ikke afbryder tilknytningen til Danmark, fortsat fuldt ydelsesberettiget og dermed ikke underlagt optjeningsprincippet.
Hvis faderen først flytter til Danmark den 1. marts 2012 – dvs. efter at optjeningsprincippet
har fået virkning – og hans hustru og deres fælles barn flytter til Danmark den 1. april 2013,
vil de allerede fra 1. marts 2012 påbegynde deres optjeningsperiode på baggrund af faderens bopæl. Den 1. april 2013 er de således berettiget til 50 pct. af den fulde ydelse
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