
Med finansloven for 2019 skifter integrationsydelsen navn og sættes ned med op til 2.000 kroner 
om måneden for forsørgere. 
Det forventes at få konsekvenser for den fattigdom, som flere og flere børn i forvejen oplever. 

For nylig konkluderede en rapport fra Institut for Menneskerettigheder, at en stor del af familierne på 
den eksisterende integrationsydelse lever under et minimumsbudget for et beskedent, men sundt liv. 
Andelen af familier, der lever under et såkaldt minimumsbudget vil derfor stige med den lavere ydelse.

SF inviterer til åben, offentlig høring om børnefattigdom i lyset af den nedsatte integrationsydelse. 
Her ser vi nærmere på, hvad der ligger til grund for beregning af minimumsbudgetter, på udfordringer 
for børn og familier i fattigdom, og på konsekvenserne for voksenlivet ved fattigdom i barndommen.

Høringen afholdes den 25. januar 2019 i tidsrummet 13.00-15.20 i Fællessalen på Christiansborg. 

Arrangementet er åbent for alle og gratis, men det er nødvendigt med tilmelding til Sallie Damm, 
sfsada@ft.dk senest den 20. januar 2019. 
Vi opfordrer desuden til, at man ankommer til Christiansborg senest 12.30, da deltagere skal igennem 
besøgsindgangen, hvor der kan være kø.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til Sallie Damm, sfsada@ft.dk

PROGRAM
13.00-13.10 Velkomst 

Ved Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører og politisk ordfører i SF
13.10-13.30 Minimumsbudgetter – hvor lidt kan man leve for?

                      Ved Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden
13.30-13.50 Trivsel og isolation - 

Dansk Socialrådgiverforenings praksiserfaringer med familier og børn i fattigdom
                       Ved Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening

13.50-14.05 Pause
14.05-14.25 Afsavn i hverdagen - 

Red Barnets erfaringer som hjælpeorganisation med familier og børn i fattigdom
                       Ved Dorthe Ploug Hansen, national chef i Red Barnet

14.25-14.45 Konsekvenser i voksenlivet ved fattigdom i barndommen
                      Ved Rune V. Lesner, forsker ved VIVE, tidl. adjunkt, Aarhus Universitet

14.45-15.05 Paneldebat med publikum og oplægsholderne
15.05-15.15 Afrunding ved Karsten Hønge
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