
 

 

Notat  31. maj 2010 
 

Nedsættelse af børnefamilieydelsen  

Baggrund 
Regeringen og Dansk Folkeparti har med Aftale om genopretning af dansk økonomi 
besluttet at lægge et loft på 30.000 kr. over børnefamilieydelsen. Overgang-
sordningen, som er indeholdt i aftalen, og som løber fra 2011 til 2013 begrænser 
den reduktion, nogle familier kan få i børnefamilieydelsen. Alligevel kan reduk-
tionen af børnefamilieydelsen være betydelig for nogle familier. 

På den baggrund indføres en begrænsning af den samlede reduktion af børnefami-
lieydelsen, en familie kan få. Samtidig bliver loftet sat op. For at sikre udgiftsmæs-
sig neutralitet i forhold til aftalen om genopretning nedsættes satserne for børne-
familieydelsen. 

Model 
Ændringerne i forhold til aftalen er følgende: 

• Der indføres en begrænsningsordning, hvor den maksimale årlige virkning 
af loftet begrænses til 12.000 kr. frem til 2013. Begrænsningsbeløbet forhø-
jes med 3.000 kr. årligt fra 2014, således at begrænsningsbeløbet er forhøjet 
til 30.000 kr. i 2019. Med virkning fra 2020 bortfalder begrænsningsordnin-
gen 

• Loftet over den samlede børnefamilieydelse hæves fra 30.000 kr. til 35.000 
kr.(2011-niveau).  

• Satserne for børnefamilieydelse nedsættes gradvist med 5 pct. frem mod 
2013 i forhold til gældende regler. 

 
Modellen medfører et merprovenu på ca. 1 mia. kr.  i 2013, på linje med det op-
rindelige forslag, jf. tabel 1.  

Tabel 1 

Mindreudgift i 2013, 2011-niveau 
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     Mio. kr.  

 Ny aftale 5 pct. 35.000 kr. 12.000 kr. 1.050  

   
Kilde: Egne beregninger på baggrund af en stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen. 
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Efter 2013 vil det maksimale årlige tab (de 12.000 kr.) forøges, således at modellen 
er fuldt indfaset i 2020.  

I det oprindelige forslag er der ca. 160.000 modtagere, der berøres af loftet i 2013. 
I den nye aftale er det godt 50.000, der berøres af loftet 2013 jf. tabel 2.  Tabsbe-
grænsningen betyder, at der ikke er familier, som vil få tab på over 12.000 kr. om 
året i 2013. Når modellen er indfaset i 2020 vil en del af de familier, der berøres af 
loftet, få tab, som er større end 12.000 kr. – på linje med den tidligere aftalte 
model.    

Tabel 2 

Modtagere, der berøres af loftet ved aftalen og den nye model  i 2013  

 

  Tidligere aftale Ny aftale  

  ---------------------1.000 personer--------------------  

 Berørte i alt 160 52  

 Heraf berørte med en reduktion i intervallet    

 Maksimalt 6.000 kr. 108 14  

 6 – 12.000 kr. 23 38  

 12 -18.000 kr. 14 0  

 18 – 24.000 kr. 10 0  

 Over 24.000 kr. 5 0  

   
Kilde: Egne beregninger på baggrund af en stikprøve på 3,3 pct. 
 
 


