
I 2015 blev integrationsydelsen indført som 
den laveste økonomiske ydelse i Danmark. 
Ydelsen gives til arbejdsløse, der har opholdt 
sig i Danmark i mindre end syv ud af de seneste 
otte år. Institut for Menneskerettigheder har 
undersøgt levevilkårene for børnefamilier på 
integrationsydelse.

Ifølge grundloven er den, der ikke selv kan 
ernære sig eller sine, berettiget til hjælp af 
det offentlige, så vedkommende er sikret 
et eksistensminimum. Alligevel vurderer 
instituttet på baggrund af undersøgelsen,  
at der er god grund til at antage, at der er  
familier på integrationsydelse, der falder  
under grundlovens eksistensminimum.

Hvis vi spiser af morgenmaden, 
altså mig og min hustru, så 
er der ikke nok til resten af 
ugen. Så vi har valgt, at det er 
børnene der får det hele, og så 
springer vi morgenmaden over.
Far på integrationsydelse
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Vi har undersøgt den økonomiske situation og levevilkårene for 
børnefamilier på integrationsydelse, og vi er på den baggrund helt 
overbeviste om, at der blandt modtagerne af integrationsydelse er 
personer, som lever under grundlovens eksistensminimum.  
Maria Ventegodt, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder

FAMILIER UNDER EKSISTENSMINIMUM
Efter grundlovens § 75, stk. 2, er den, der ikke 
selv kan ernære sig eller sine, berettiget til 
hjælp af det offentlige. Højesteret har fastslået, 
at det betyder, at borgere i Danmark har ret til at 
leve på et eksistensminimum.

Som led i undersøgelsen har Institut for 
Menneskerettigheder sammenholdt indtægter 
for ti forskellige eksempler på familietyper på 
integrationsydelse med minimumsbudgetter, 
der ifølge Rockwool Fonden svarer til et 
”beskedent og nødvendigt” forbrugsniveau.

I stort set alle de beregnede eksempler 
ligger familiernes indtægter under 
minimumsbudgetterne. Som eksempel ligger 
en nytilkommen familie med to børn hver 
måned 2.348 kr. under Rockwool Fondens 
minimumsbudget. Det er især familier med 
mere end ét barn og en høj husleje, og som har 
brug for medicin, der er i risiko for at ryge under 
eksistensminimummet.

20.000 BØRN PÅ INTEGRATIONSYDELSE
Undersøgelsen viser, at omkring 50.000 
mennesker i Danmark lever på integrations
ydelsen. Blandt dem er 20.000 børn.

96 procent af alle personer på integrations
ydelse er indvandrere eller efterkommere 
fra ikkevestlige lande. 2 procent udgøres af 
indvandrere og efterkommere fra vestlige 
lande, og 2 procent er personer med dansk 
oprindelse.

ANBEFALINGER
Institut for Menneskerettigheder anbefaler:
•  at regeringen og kommuner sikrer et 

eksistensminimum for børnefamilier på 
integrationsydelse.

•  at der indføres et retskrav på tilskud til 
nødvendige udgifter til sygebehandling, 
medicin mv. for personer på integrations
ydelse.

•  at regeringen og kommunerne sørger for, 
at der er tilstrækkeligt billige permanente 
boliger, som kan anvises til familier med lave 
indkomster, og at udviklingen på området 
følges.

OM UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen består af:
•  en juridisk analyse af bl.a. grundlovens krav 

om eksistensminimum
•  en kvalitativ undersøgelse med interviews af 

22 flygtninge på integrationsydelse og otte 
integrationskonsulenter

•  nye data om modtagerne af integrations
ydelse, som blandt andet viser fordelingen af 
etnisk oprindelse og statsborgerskab

•  økonomiske beregninger på forskellige 
familiesammensætningers økonomi på 
integrationsydelse.

VIVE – Det Nationale Forsknings og 
Analysecenter for Velfærd har bidraget med 
et kapitel om forskning i levevilkår, afsavn og 
social eksklusion i Danmark.


