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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. 1 af 2. december
2010.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Malene Søgaard Andersen (SF).

Troels Lund Poulsen
/Søren Schou

Spørgsmål 1:
Er flygtninge omfattet af det foreslåede optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, og fra hvilket tidspunkt starter optjeningsperioden for flygtninge – er det fra asylansøgningstidspunktet, eller fra det tidspunkt en flygtning opnår asyl eller fra et helt tredje
tidspunkt? Vil ministeren i forlængelse heraf opstille forskellige beregningseksempler, der
viser de økonomiske konsekvenser af det foreslåede optjeningsprincip for flygtninge?

Svar:
Børnefamilieydelse
Optjeningsprincippet gælder for alle, der i øvrigt opfylder betingelserne for børnefamilieydelse. Dermed gælder princippet også for personer med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8 (flygtninge- og beskyttelsesstatus). Der optjenes ret til børnefamilieydelse m.v. fra tidspunktet, hvor der meddeles opholdstilladelse.
Asylansøgere har ikke opholdstilladelse og har i øvrigt heller ikke, som reglerne er indrettet
i dag, ret til børnefamilieydelse m.v. Asylansøgere vil således ikke have mulighed for at
starte en optjeningsperiode, før de har opnået opholdstilladelse.

Eksempel
En flygtningefamilie bestående af en far, en mor og to børn på henholdsvis 1 og 3 år, har
opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8 fra den 1. februar 2012.
Børnefamilieydelsen for 0-2-årige udgør 16.992 kr./år (4.248 kr./kvartal), mens ydelsen for
3-6-årige udgør 13.452 kr./år (3.363 kr./kvartal). Den fulde ydelse for denne familie udgør
således 30.444 kr./år.
I de 2 år efter der er meddelt opholdstilladelse, vil deres ydelsesniveau se således ud:
0-5 måneder efter opholdstilladelse:

Ingen ydelse

6-11 måneder efter opholdstilladelse:

25 pct. af den fulde ydelse (1.902,75 kr./kvartal)

12-17 måneder efter opholdstilladelse: 50 pct. af den fulde ydelse (3.805,50 kr./kvartal)
18-23 måneder efter opholdstilladelse: 75 pct. af den fulde ydelse (5.708,75 kr./kvartal)
24 måneder efter opholdstilladelse:

Fuld ydelse (7.611 kr./kvartal)

Hvis optjeningsprincippet ikke indføres, vil familien være berettiget til fuld ydelse fra den
1. februar 2012.

Børnetilskud
Eksempel
Der ydes en række forskellige ydelser efter børnetilskudsloven. Den væsentligste af disse
ydelser er det ordinære børnetilskud. Ordinært børnetilskud udgør 4.960 kr. årligt (1.240 kr.
pr. kvartal).
En enlig flygtning med 2 børn, som har fået meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, kan optjene ret til ordinært børnetilskud efter optjeningsprincippet.
Side 2

Der kan således optjenes ret til fuldt ordinært børnetilskud efter 2 års bopæl eller arbejde i
Danmark, fra tidspunktet hvor der er givet opholdstilladelse. Ydelsen optjenes gradvist således:

0- 5 måneder:

Ingen ydelse

6-11 måneder:

25 pct. af den fulde ydelse til 2 børn (620 kr. pr. kvartal)

12-17 måneder:

50 pct. af den fulde ydelse til 2 børn (1.240 kr. pr. kvartal)

18-23 måneder:

75 pct. af den fulde ydelse til 2 børn (1.860 kr. pr. kvartal)

24 måneder:

Fuld ydelse til 2 børn (2.480 kr. pr. kvartal)

Side 3

