FAKTA
Målrettet hjælp til børnene

Børnetillæg og fritidstillæg til børn i kontanthjælpssystemet

Undersøgelser viser, at særligt børn, hvis forældre ikke er i arbejde, lider afsavn ift.
sociale aktiviteter. Andre undersøgelser peger på, at børn, der har fritidsaktiviteter
på skemaet i løbet af ugen, føler sig mindre stressede, har højere selvværd og større
lyst til at gå i skole.
Med aftalen om et nyt kontanthjælpssystem er det aftalt at sætte ind med målrettet
hjælp til de ca. 40.000 børn, der er i kontanthjælpssystemet. Det sker med et fritids
tillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet og ved at videreføre det midlertidige
børnetilskud i form af et permanent børnetillæg til udsatte børnefamilier.

Fritidstillæg

Der indføres et fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet. Fritidstillægget er
på 250 kr. skattefrit pr. barn pr. måned (max 1.000 kr. pr. familie). Hvis en familie
har flere end fire børn vil fritidstillægget være møntet de ældste børn.
Fritidstillægget kan anvendes bredt til barnets kultur- og fritidsliv:
• Fritidstilbud, herunder sportsaktiviteter og udstyr/beklædning i den forbindelse
• Kulturtilbud for børn, herunder biograf, teater og museum m.v.
• Sociale/faglige arrangementer i forbindelse med skole-, dag- og fritidstilbud, fx
skolekoloni, studieture m.v.
• Udstyr til uddannelse, herunder skoletaske, computer m.v.
• Børnefødselsdage
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Administration af fritidstillægget
Fritidstillægget udbetales a conto månedligt sammen med den resterende ydelsesudbeta
ling.
For at sikre, at fritidstillægget kommer børnene til gavn, skal forældrene hver tredje måned
dokumentere med kvitteringer, at mindst to tredjedele af det udbetalte fritidstillæg er ble
vet brugt på børnenes fritidsaktiviteter. Kvitteringerne vil enten kunne blive uploadet digi
talt eller afleveres fysisk til kommunen.
Hvis borgeren ikke kan dokumentere udgifter for to tredjedele af det udbetalte fritidstillæg,
stopper udbetalingen af fritidstillægget, indtil forældrene igen begynder at dokumentere for
udgifterne. Forældrene kan dog ikke miste pengene.

Børnetillæg

Det nuværende midlertidige børnetilskud videreføres i form af et permanent børne
tillæg. Børnetillægget gives til alle forsørgere, der modtager SHO-ydelse eller er
berørt af den nye indkomsttrappe.
Satserne svarer til det midlertidige børnetilskud, men fritidstillægget på 250 kr. pr.
barn bliver fratrukket børnetillægget.
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Satserne for børnetillægget

SHO-ydelsesmodtagere

468 kr. pr. barn

Uddannelsesparate på uddannelseshjælp
berørt af indkomsttrappen

468 kr. pr. barn

Enlige berørt af indkomsttrappen

366 kr. pr. barn

Øvrige berørt af indkomsttrappen

314 kr. pr. barn

Enlige forsørgere får derudover et fast tillæg

666 kr. uanset antallet af børn
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