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Til høringsparterne 

 

Høring vedr. udkast til forslag til lov om et 

midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) skal hermed anmode om 

eventuelle høringssvar til vedlagte udkast til forslag til lov om et midlertidigt bør-

netilskud til visse forsørgere. 

 

Lovforslaget skal udmønte aftalen om et nyt midlertidigt børnetilskud, som rege-

ringen (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedsli-

sten indgik den 3. september 2019. Partierne bag aftalen er enige om at indføre et 

nyt midlertidigt børnetilskud og annullere reduktionen af integrationsydelse for for-

sørgere pr. 1. januar 2020. 

 

Lovforslaget indeholder forslag til en ny hovedlov om et midlertidigt børnetilskud 

til visse forsørgere, samt forslag til konsekvensændringer  i lov om Udbetaling 

Danmark.  

 

Det midlertidige børnetilskud skal være en målrettet økonomisk hjælp til forældre, 

der forsørger eget barn under 15 år i hjemmet, og hvor forældrene modtager enten 

integrationsydelse eller hvor forældrene modtager uddannelseshjælp eller kontant-

hjælp og er berørt af kontanthjælpsloftet. Der indføres samtidigt et tillæg til enlige 

forsørgere, som ydes til de enlige, der har ret til det midlertidige børnetilskud. 

 

Der foreslås et maksimum for udbetaling af midlertidigt børnetilskud og eventuelt 

tillæg til enlige forsørgere. Således kan midlertidigt børnetilskud og eventuelt til-

læg til enlige forsørgere til den enkelte forælder eller gifte/samlevende forældrepar, 

der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp, ikke overstige det beløb, som 

den enkelte børnefamilie har mistet som følge af kontanthjælpsloftet. Der foreslås 

derudover et maksimum for udbetaling af børnetilskud til forældre, der modtager 

integrationsydelse, idet denne personkreds højst kan modtage midlertidigt børnetil-

skud og tillæg til enlige forsørgere svarende til det, som den enkelte børnefamilie 

har mistet som følge af indførelsen af integrationsydelse og eventuelt som følge af 

kontanthjælpsloftet. 

 

Det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere skal være midlertidige 

ydelser og skal have virkning fra den 1. august 2019 til og med 30. juni 2021. 
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Lovforslaget indeholder tillige forslag til de ændringer i lov om aktiv socialpolitik, 

der annullerer den vedtagne reduktion af integrationsydelse. 

  

STAR skal anmode om at modtage høringssvar senest mandag den 14. oktober  

2019 kl. 12. 

 

Høringssvar fremsendes til Birgitte S. Staffeldt, bst@star.dk og Martin Ancher, 

mta@star.dk, samt til star@star.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Birgitte S. Staffeldt 

Specialkonsulent 

Sociale ydelser 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering  

Tel. 72 21 76 74 

Mail: bst@star.dk  
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Følg os på LinkedIn 
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