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Hvor mange helårspersoner forventes at
bo i familier påvirket af integrationsydelse i 2016 og 2017?
Af Kristine Vasiljeva
Godt 24.500 og 45.000 voksne forventes at modtage integrationsydelse i hhv. 2016 og
2017, opgjort i helårspersoner. Vi opgør i dette notat, at det betyder, at flere end 19.900
børn og voksne i 2016 vil bo i familier, hvor mindst en voksen får den lave ydelse. I 2017
vil flere end 36.600 børn påvirkes af integrationsydelsen, opgjort i helårspersoner. Derover forventes knap 6.500 helårspersoner i 2016 at være ægtefælle og samlevende til
dem, der modtager integrationsydelsen, uden at de modtager den selv. Det tilsvarende
tal for 2017 er knap 11.900 personer. Det giver i alt knap 51.000 og godt 93.500 helårspersoner påvirket af integrationsydelsen i hhv. 2016 og 2017.
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I september 2015 har regeringen indført integrationsydelse. Integrationsydelsen erstattede kontanthjælp for dem, der har boet i Danmark i mindre end 3 år, og var målrettet
flygtninge omfattet af integrationsprogram.
I marts 2016 blev det bestemt, at målgruppen for integrationsydelsen udvides. Fra juli
dette år omfatter integrationsydelse de personer, der har været i Danmark i mindre end
syv af de otte sidste år.
De nyeste tal fra Udlændinge, Integrations og Boligministeriet angiver, at knap 24.500
og godt 45.000 helårspersoner forventes at modtage integrationsydelse i hhv. 2016 og
2017.
På baggrund af analysen skønnes det, at i 2016 vil der være godt 19.900 børn og knap
6.500 ægtefælle og samlevende, der ikke modtager ydelsen selv, men som bor i familien
med modtager af integrationsydelsen. I 2017 vil antal børn stige til godt 36.600 og antal
ægtefælle og samlevende – til knap 11.900. Disse tal er opgjort i helårspersoner.
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1. Forklaringer bag beregningerne
Helårspersoner

Boks 1

Som udgangspunkt beregnes antal modtagere af integrationsydelse i helårspersoner. Således vil personer, der fik ansættelse i løbet af året eller indvandret i de sidste måneder af
året være inkluderet i beregninger proportionelt med, hvor langt de har været i landet. Det
giver et klart overblik i hvor lang tid individer var påvirket af integrationsydelse, og hvor
mange måneder ydelsen skal udbetales. Boks 1 forklarer i kort træk metoden bag beregningerne.

Metode

Til at beregne, hvor mange børn og ægtefælle eller samlevende vil bo i familier påvirket af integrationsydelse, bruges en
lignende målgruppe, for hvilke der findes overførslers- og familieoplysninger i Danmarks Statistiks register.
Konkret tages der udgangspunkt i kontanthjælpsmodtagere i 2014, der kan identificeres i DREAM register, og der ifølge
folkeregistret har boet i Danmark i mindre end syv ud af de sidste otte år. Identifikation er baseret på personens indvandringsdato og på, om personen var observeret i folkeregistret i flere årrække.
Til at konvertere antal børn til helårspersoner påvirket at integrationsydelsen, tages udgangspunkt i antallet af uger pr. år,
hvor mindst en af forældre modtog kontanthjælp. Tilsvarende vægt er anvendt for ægtefæller. Det bliver beregnet, i hvor
mange uger de er påvirket af den anden ægtefælle eller samlevende på kontanthjælp, mens de selv ikke modtager ydelsen.
Beregningerne er båseret på antagelsen, at ratioen mellem børn og voksne i målgruppe for integrationsydelsen for udenlandske og danske statsborgere er det samme i 2016 og 2017, som det var i 2014. Fordeling af målgruppen i udenlandske og
danske statsborgere følger oktobers skøn fra Udlændinge, Integrations og Boligministeriet. Ifølge dette skøn er 88 pct. af
omfattede af integrationsydelse udenlandske statsborgere, opgjort i både helårs- og berørte personer.

24.545 og 45.069
helårsmodtagere i
2016 og i 2017

Der kan identificeres 13.158 helårspersoner i målgruppen i 2014. Målgruppen består af personer, der er kontanthjælpsmodtagere, og der har boet i Danmark i mindre end syv uf af de
sidste otte år. Samtidig angiver de nyeste tal fra Udlændinge, Integrations og Boligministeriet, at 24.545 helårspersoner forventes at modtage integrationsydelse i 2016, jf. Tabel 1. I
2017 stiger antal helårspersoner påvirkede af integrationsydelsen til 45.069, jf. Tabel 1. Det
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skyldes, at ydelsen bliver udvidet fra 1. juli 2016 , og det betyder at de ny omfattede vil
være påvirket af ydelsen i højest et halvt år.
Tabel 1 Forventet antal modtagere af integrationsydelse, helårspersoner, 2016-2023

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-----------------------------------------------------Antal personer----------------------------------------------24.545
Kilde:

Godt 19.900/36.600
helårs børn påvirket
i 2016/2017

45.069

47.655

44.954

44.266

44.726

45.973

42.933

Materialet tilsendt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Ifølge beregninger med anvendelse af Danmarks statistiks register er der 10.493 helårsbørn,
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der har boet i familien med mindst en forælder på kontanthjælp i 2014. Ratioen af helårsbørn per helårsfamilie med børn er 2,2 for familier med mindst en udenlandsk forælder og
1,9 for danske familier. Baseret på antagelsen, at denne ratio er det samme for målgruppen
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Til at inkludere dem, som har ikke opholdt sig i Danmark i mindst syv ud af de sidste otte år.
De børn, der har en af forældre boende i familien berørt af kontanthjælp, men selv ikke bor i denne familie, er ikke medregnet i
analysen, for deres levevilkår ikke nødvendigvis bliver påvirket af integrationsydelsen.
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i 2016 som i 2014, er de 24.545 integrationsydelsesmodtagere forældre til 19.941 børn, op3
gjort i helårspersoner. Det tilsvarende antal børn er 36.622 i helårspersoner for 2017.
Knap 6.500 og
11.900 helårs ægtefælle/samlevende

51.000 og 93.500
overalt i 2016 og
2017

Der var 3.401 helårspersoner, der ikke modtog ydelsen på det tidspunkt, da deres ægtefælle
eller samlevende modtog kontanthjælp i 2014. Hvis der antages, at andelen ikke ændrer sig
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indtil 2017 , giver det 6.453 og 11.855 voksne helårspersoner i hhv. 2016 og 2017, der vil
bo sammen med en modtager af integrationsydelsen.
Samlet svarer 24.545 voksne, 6.453 ægtefælle og 19.941 børn til knap 51.000 helårspersoner påvirket af integrationsydelsen i 2016. I 2017 er det samlede antal berørte personer lig
med godt 93.500 baseret på 45.069 helårsmodtagere, 11.855 ægtefælle og 36.622 børn.
Detaljer bag beregningerne er vist i Tabel 2.

Tabel 2 Detaljer bag beregningerne

Kontanthjælpsmodtagere

Ægtefælle uden kontanthjælp

Børn

---------------------------------------Antal helårspersoner i 2014 --------------------------------------------Familier med mindst en
udenlandsk forælder

11.044

Danske familier
I alt

3.046

9.464

2.115

355

1.029

13.158

3.401

10.493

--------------------------------------------------------Andel i 2014--------------------------------------------------Familier med mindst en
udenlandsk forælder

1

0,276

0,857

Danske familier

1

0,168

0,487

-------------------------------Forventet antal helårspersoner i 2016--------------------------------------------

Familier med mindst en
udenlandsk forælder

24.545*0,276*0,88 = 5.959

24.545*0,857*0,88 = 18.508

Danske familier

24.545*0,168*0,12 = 494

24.545*0,487*0,12 = 1.433

I alt

5959+494 = 6.453

18508+1433 = 19.941

-------------------------------Forventet antal helårspersoner i 2017--------------------------------------------

Familier med mindst en
udenlandsk forælder

45.069*0,276*0,88 = 10.946

45.069*0,857*0,88 = 33.989

Danske familier

45.069*0,168*0,12 = 909

45.069*0,487*0,12 = 2.633

I alt

10.946+909 = 11.855

33.989+2.633 =36.622

Anm.:
Kilde:

Kontanthjælpsmodtagere, der har boet i Danmark i mindre end syv af de sidste otte år i 2014. Definition af indvandrere og danskere fremgår fra statsborgerskab. Børn, der ikke bor i familien, hvor en af forældre modtager kontanthjælp, ikke er inkluderet i beregninger.
Beregninger på baggrund af Danmark Statistiks register data.

3

I gennemsnit var der 0.667 børn per berørt af kontanthjælp voksen i 2014. Ratioen stemmer med det seneste tal for, hvor mange
børn er der per voksen flygtning for dem, der ankom i 2015, jf. Tabel VAN66KA i Statistikbanken. Det er 0.674 børn per voksen
flygtning. Tallet er dog omfattet af usikkerhed, pga. at børn i tabel er fordelte i 5-årige aldersgruppe. Beregningen er lavet med
antagelsen, at der er proportionelt fordeling af børn på hver alder inden for 15-19-årige aldersgruppe.
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Inddelt i andele for udenlandske i danske statsborgere.
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