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3. Mere lige vilkår for børn
Det er en central del af Ydelseskommissionens opgave at sikre, at et nyt kontanthjælpssystem understøtter, at børn i Danmark vokser op med mulighed for at være en aktiv del af fællesskabet. Det kan
bedst opnås, hvis børnene har et fritidsliv, som ligner deres jævnaldrendes så meget som muligt.
Det er kommissionens vurdering, at man inden for rammerne af udgiftsneutralitet ikke kan understøtte
et almindeligt fritidsliv for børnene ved alene at hæve ydelserne til deres forældre. Det er i stedet nødvendigt at støtte børnenes fritidsaktiviteter målrettet.
Ydelseskommissionen anbefaler, at børn i alderen nul til 17 år får ret til et fritidstillæg på 450 kroner
skattefrit om måneden per barn, dog maksimalt 1.800 kroner per familie. Pengene er forbeholdt børnene, således at forældrene kan få betalt eller refunderet udgifter til børns fritidsaktiviteter mv.
Ydelseskommissionens anbefalinger medfører samlet set, at indkomstforskellene hos børnefamilier i
kontanthjælpssystemet på både kort og længere sigt bliver nedbragt, og at cirka 4.000-6.000 børn af
forældre i kontanthjælpssystemet rykker op over lavindkomstgrænsen (4.000 på kort sigt og 6.000 på
langt sigt). Samtidig bringer anbefalingerne flere børn, der fortsat vil ligge under lavindkomstgrænsen,
tættere på lavindkomstgrænsen. Endelig vil Ydelseskommissionens anbefaling om at udvide mulighederne for supplerende hjælp i særlige tilfælde også bidrage til at hæve levestandarden for de familier,
der får bevilget hjælpen, herunder børnefamilier. Der er afsat 180 mio. kr. hertil, som ikke er indregnet
i fordelingseffekterne.
Fritidstillæg på 450 kroner per barn
Fritidstillægget kan bruges til at dække børns udgifter til et aktivt fritidsliv med deltagelse i kultur-,
fritids- og foreningslivet. Tillægget kan også bruges til at dække ekstra udgifter i forbindelse med
uddannelse, som fx en studietur eller computer og barnets udgifter til familiens ferie eller barnets
ferie, fx lejrskole eller sommerlejr. Tillægget er skattefrit.
For enlige forsørgere bliver 75 procent af fritidstillægget fradraget i det ordinære børnetilskud, som
enlige forsørgere, der har optjent ret til de fulde børneydelser, får udbetalt for hvert barn. Dette skaber en mere ensartet levestandard for børnefamilier.

Administration af fritidstillægget
Kommunerne skal administrere fritidstillægget ved hjælp af en positivliste over de typer af udgifter
til børn, som kommunen kan yde fritidstillæg til. Positivlisten vil blive udsendt fra centralt hold,
men udarbejdes og vedligeholdes i dialog med kommunerne.

Figur 1

Disponibel indkomst i pct. af grundbudget – gældende regler sammenlignet med Ydelseskommissionens anbefalinger inkl. fritidstillæg
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Figur 1 viser, at de forskellige typer børnefamilier med Ydelseskommissionens anbefalinger rykker
tættere på hinanden, og at flere familier vil komme over grundbudgettet end efter gældende regler.
Desuden reduceres Gini-koefficienten for familier i kontanthjælpssystemet med 1,3 procentpoints og
for børnefamilier i hele befolkningen med 0,1 i procentpoint den varige virkning.
Figur 2 viser, hvorfor Ydelseskommissionens anbefalinger ikke kan udjævne levestandarden på tværs
af familietyperne endnu mere end illustreret i figur 1. Hvis fx enlige forsørgere og par-forsørgere på
grundsats får endnu mere ens levestandard målt i forhold til grundbudgettet, så vil det forværre incitamentsbilledet i figur 2, idet de enlige forsørgere enten ville rykke endnu længere ned under levestandarden på SU, eller par-forsørgerne ville rykke endnu højere op over SU-levestandarden. Det samme
gør sig gældende for modtagere af forhøjet sats, her blot i forhold til lavlønsjob, jf. figur 3.
Dette dilemma illustrerer den afvejning, som Ydelseskommissionen har gjort sig mellem ensartet levestandard på den ene side og incitamenter til uddannelse og arbejde på den anden side. I denne afvejning har det også spillet ind, at Ydelseskommissionens anbefalinger øger den økonomiske gevinst ved
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at arbejde ved siden af kontanthjælpen, og at det antages, at parfamilier alt andet lige har lettere ved at
påtage sig et vist antal ordinære arbejdstimer end enlige forsørgere har.
Figur 2

Ydelser efter skat på grundsats, procent af disponibel indkomst for familier på SU. 2021.

Figur 3

Ydelser efter skat på forhøjet sats, procent af disponibel indkomst for familier i lavtlønsjob. 2021.
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