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Bemærkninger til udkast til forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til 

visse forsørgere 

Mødrehjælpen vil indledningsvist på det kraftigste beklage, at høringsmaterialet ikke er sendt til 

vores organisation - eller nogen af de øvrige børne- og familieorganisationer. Dette betyder, at 

organisationer, der repræsenterer og dagligt møder de familier, som lovforslaget omhandler, 

ikke gives mulighed for at afgive bemærkninger, der kan kvalificere lovforslaget. Sammen med 

den korte høringsfrist, der endda ligger i uge 42, indskrænker det den demokratiske proces, 

som høringer af lovforslag skal sikre.  

 

Mødrehjælpen er derfor stærkt kritisk over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 

håndtering af høringsprocessen, idet flertallet af relevante aktører på området er afskåret 

inddragelse. Børnefattigdom er ikke kun beskæftigelsespolitik, men i allerhøjeste grad også 

børne- og socialpolitik, hvilket den ansvarlige lovmyndighed bør være sig bevidst.  

 

Generelle bemærkninger 

Mødrehjælpen er meget positiv over for, at regeringen sammen med dens støttepartier har 

indgået aftale om et midlertidigt børnetilskud. De lave ydelser har de senere år resulteret i en 

massiv vækst i antallet af børn, der vokser op i fattigdom. Antallet af fattige børn, der i følge 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgør 64.500, er således en af de største trusler mod det 

danske velfærdssamfund. Et børneliv i fattigdom betyder ringere livschancer og alvorlige 

materielle og sociale afsavn.  

 

Mødrehjælpen møder hvert år mere end 21.000 familier. En stor del af vores rådgivning handler 

om at rådgive om økonomi, herunder at give gældsrådgivning. Vi kan i vores arbejde se, 

hvordan økonomisk fattigdom udfordrer børnenes trivsel og indgår i en kompleksitet af 

problemstillinger i familien. Børnefattigdom handler derfor ikke udelukkende om økonomi, men 

sikring af højere mindsteydelser er forudsætning for, at familierne kan få hverdagen til at 

hænge sammen, og børn ikke hægtes af samfundets fællesskaber. Derfor har Mødrehjælpen, 

sammen med øvrige aktører, ønsket at sætte fokus på børnefattigdom og dens konsekvenser 

med det formål at få ændret ydelsesniveauet og skabt socialpolitisk handlen for at bedre de 

udsatte børnefamiliers vilkår. Mødrehjælpen lavede i foråret 2019 en analyse af fattigdom 

blandt de børn, vi møder i Mødrehjælpen1. Undersøgelsen viser blandt andet, at 68 % af 

forældrene oplever, at deres børns trivsel påvirkes negativt af familiens økonomiske situation, 

mens 76 % af forældrene oplever, at den økonomiske situation giver dem mindre overskud til 

deres børn.  

 

 
1 MødrehjælpenTema 1/2019: Børnefattigdom i Danmark. Undersøgelse blandt Mødrehjælpens brugere. 818 

respondenter.  
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Med aftalen om et nyt, midlertidigt børnetilskud er målet delvist nået. I forhold til målgruppen 

for forslaget, er Mødrehjælpen positiv over for, at enlige forældre gives et ekstra tilskud, da de i 

flere henseender udgør den mest sårbare gruppe. Mødrehjælpen havde dog gerne set, at 

ydelserne generelt set blev hævet tilbage til det tidligere niveau, så færre børn skulle vokse op i 

fattigdom. For Mødrehjælpen er det derfor centralt, at ydelserne på sigt hæves, og at der 

arbejdes helhedsorienteret for at bedre udsatte børnefamiliers situation.  

 

Specifikke bemærkninger 

Herunder de specifikke bemærkninger som Mødrehjælpen har til lovforslaget. 

 

• Mødrehjælpen havde gerne set, at kompensationen af familier i praksis sker hurtigere 

end januar 2020. Hver eneste dag i økonomisk fattigdom har stor betydning for 

børnenes trivsel, hvorfor det bør være en prioritet at få ydelserne udbetalt hurtigst 

muligt.  

• Mødrehjælpen er dog positiv over for, at familierne kompenseres med tilbagevirkende 

kraft. Det virker umiddelbart ulogisk, at tilskuddet for december 2019 først udbetales i 

februar 2020. 

• Mødrehjælpen hæfter sig ved, at det midlertidige børnetilskud kun gives til forældre til 

børn under 15 år. Dette er uforståeligt, idet forældre har forsørgelsespligt frem til, at 

barnet fylder 18 år, og netop unge har ofte behov for f.eks. mobiltelefon, PC og 

deltagelse i sociale aktiviteter for ikke at afskæres fællesskabet.  

• Mødrehjælpen undrer sig over, at personer, der er ramt af 225-timers reglen, ikke 

kompenseres, selvom reduktionen i kontanthjælpen også i dette tilfælde rammer 

børnene. Loven bør derfor også inddrage disse familier. 

• Det midlertidige børnetilskud bør gælde frem til et nyt ydelsessystem træder i kraft. I 

lovforslaget fremgår datoen 30. juni 2021. Men da det ikke vides, om et nyt 

ydelsessystem er vedtaget på dette tidspunkt, stiller det de kompenserede familier i en 

økonomisk usikker situation. 

• Af forslaget fremgår, at tilskuddet udbetales til barnets moder, hvis forældrene har 

fælles folkeregisteradresse. Dette følger praksis for børne- og ungeydelsen, men 

Styrelsen bør være opmærksom på, at praksis formodentlig af ligestillingshensyn 

ændres i indeværende folketingsår, således at børne- og ungetilskud fremover 

udbetales ligeligt mellem forældremyndighedsindehaverne.  

 

Spørgsmål til høringssvaret kan stiles til politisk konsulent Jacob Holch via e-mail 

jho@moedrehjaelpen.dk. 
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