
 

  

Aftale om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier Februar 2023 

  

De stigende priser rammer økonomisk udsatte børnefamilier ekstra hårdt. Selvom 
inflationen er aftagende, forventes den at forblive på et højt niveau et godt stykke 
ind i 2023. Som opfølgning på Aftale om inflationshjælp den 10. februar 2023 er rege-
ringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet enige om at for-
dele en ramme på 300 mio. kr. i inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefami-
lier i 2023.  

Aftalepartierne er enige om at udbetale inflationshjælpen som et ekstraordinært 
skattefrit beløb til alle børnefamilier, der modtager ydelser i kontanthjælpssystemet 
og børnefamilier blandt modtagere af ressourceforløbsydelse under et ressource-
forløb eller jobafklaringsforløb. Borgere på ressourceforløbsydelse modtager en 
forsørgelsesydelse på niveau med ydelser i kontanthjælpssystemet. Inflationshjæl-
pen udbetales til ca. 65.100 børn i omkring 40.500 familier.  

Inflationshjælpens størrelse aftrappes for hvert barn. Børnefamilier med ét barn 
modtager 7.500 kr., børnefamilier med to børn modtager 3.750 kr. for det andet 
barn og børnefamilier med tre børn modtager 2.250 kr. for det tredje barn. Inflati-
onshjælpen udbetales af kommunerne til bopælsforælderen i to rater, og indgår 
ikke i beregningen eller tildelingen af borgerens øvrige offentlige ydelser, og infla-
tionshjælpen udbetales skattefrit.  

Det er de børnefamilier, hvor en eller begge forældre modtog en af de omfattede 
ydelser i januar måned 2023, der har ret til beløbet. Inflationshjælpen udbetales 
uafhængig af familiernes forsørgelsesmæssige status på udbetalingstidspunktet.  

Initiativet forudsætter lovgivning. Den valgte model gør det muligt at udbetale in-
flationshjælpen, så den kommer de økonomisk udsatte familier til gavn så hurtigt 
som muligt. Første halvdel af beløbet udbetales senest i juni 2023 og anden halv-
del udbetales primo august 2023.  

Inflationshjælpen til økonomisk udsatte børnefamilier skal ses i sammenhæng 
med, at der også blev afsat 100 mio. kr. i Aftale om inflationshjælp til en pulje til civil-
samfundsorganisationer, der fx kan anvendes til øget kapacitet på ferielejre, ind-
køb af basale varer samt oplevelser og aktiviteter, som kan være med til at styrke 
børnenes trivsel og adgang til fællesskaber i fx kultur-, idræts- og foreningslivet. 

Finansiering 

Med aftalen udmøntes en ramme på 300 mio. kr. (eksklusiv udgifter til administra-

tion) i midlertidig inflationshjælp målrettet økonomisk udsatte børnefamilier, som 

blev afsat i den seneste aftale om inflationshjælp d. 10. februar 2023.  
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Aftalens karakter  

Aftalen har karakter af en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at stemme 

for den lovgivning, der gennemfører aftalen. Aftalepartierne noterer sig endvidere, 

at der kan være behov for forkortet høringsperiode af hensyn til at sikre, at inflati-

onshjælpen udbetales så hurtigt som muligt.  


