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De såkaldte fattigdoms-ydelser. Vedtaget af Blå blok. Rød blok var imod. 

Kontanthjælps loft: 

Er en grænse for, hvor meget man samlet kan få i støtte, hvis man er på integrationsydelse, 
uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Selve ydelsen bliver ikke sat ned, men man kan få 
mindre i særlig støtte og boligstøtte. Rammer især familier med flere børn. 

Lov vedtaget i marts 2016 af V, K, LA og DF. - Imod: S, EL, AL, R og SF 

 

225 timers regel: 

Du og din ægtefælle skal hver især opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet 
arbejde, hvis du og din ægtefælle fortsat skal kunne modtage fuld integrationsydelse, fuld 
uddannelseshjælp eller fuld kontanthjælp. 

Reglen betyder, at hjælpen til dig eller din ægtefælle falder bort eller bliver nedsat, hvis I som 
ægtepar har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og I ikke hver især har 
haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. 
Hvis hjælpen til dig eller din ægtefælle falder bort eller bliver nedsat på grund af 225-timersreglen, 
vil I ikke længere kunne få særlig støtte.  

Lov vedtaget i marts 2016 af V, K, LA og DF. - Imod: S, EL, AL, R og SF 

 

Integrations ydelse: 

Integrationsydelse får man i stedet for kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis man har været i 
Danmark i mindre end 7 år ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse er et noget mindre beløb end 
kontanthjælp. 

Lov vedtaget i august 2015 af V, K, LA og DF. - Imod: S, EL, AL, R og SF 

 

Socialdemokratiet har ikke villet love, at de vil afskaffe disse lave ydelser efter et valg! 

xxx 

Opholdskrav for at få ret til arbejdsløshedsdagpenge mm: 

Man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i mindst syv ud af de seneste 12 år for 
at få ret til dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge. 

Lov vedtaget i december 2018 af V, K, LA og DF. Imod: S, EL, AL, R og SF 

 

Partierne: V: Venstre. DF: Dansk Folkeparti. LA: Liberal Alliance. K: Konservativt Folkeparti.  

S: Socialdemokratiet. EL: Enhedslisten. AL: Alternativet. R: Radikale Venstre. SF: Socialistisk Folkeparti. 

 



Herefter et skift, hvorefter S stemmer for masser af stramninger og lavere ydelser: 
 

Familie-sammenføring, Smykkelov og andre stramninger: 

Perioden for adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse 
udskydes fra 1 til 3 år.  

Mulighed for at konfiskere værdier fra asylansøgere til at medfinansiere deres ophold i Danmark. 

Den særlig lempelige adgang til tidsubegrænset opholdstilladelse for flygtninge m.fl. afskaffes.  

Størrelsen af de kontante ydelser, der udbetales til asylansøgere, nedsættes med 10 pct. 

Asylansøgeres adgang til indkvartering i selvstændige og særlige boliger uden for asylcentre 
afskaffes.  

Lov vedtaget i januar 2016 af S, DF, V, K, og LA. - Imod: EL, ALT, RV og SF og 3 fra S 

 

Begrænsning af antal kvoteflygtninge: 

Ministeren kan fremover fastsætte antallet, dog må højst 500 kvoteflygtning om året få 
opholdstilladelse. 

Lov vedtaget i december 2017 af S, V, LA og LA. - Imod: DF, EL, AL, R og SF 

Regeringen besluttede derefter, at der ikke skal gives opholdstilladelse til kvoteflygtninge, og det 
blev støttet af S. Før denne ændring af loven har Danmark taget 1.500 kvoteflygtning i løbet af 
perioder på tre år. 

 

Burka-forbud (tildæknings-forbud): 

Forbud mod på offentlige stedet at børe burka, niqab og anden tildækning af ansigtet. 

Lov vedtaget i maj 2018 af S, V, K, DF og 2 fra LA. - Imod: EL, LA, AL, R, SF og 1 fra S. 

 

Egenbetaling for tolkebistand ved læge, på hospital mv: 

Gebyr for fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsenet for personer, der har boet i Danmark i mere 
end 3 år, og desuden indføres fuld egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som 
sundhedsvæsenet tilbyder. 

Lov vedtaget i maj 2018 af S, DF, V, LA og K. - Imod: EL, AL, R og SF 

 

Statsborgerskab med håndtryks ceremoni: 

Større krav for at opnå dansk statsborgerskab: Skærpet krav om selvforsørgelse mht. at have 
modtaget offentlige ydelser, mht. kriminalitet, dansk sprog, mm. Og indførelse af ceremoni med 
håndtryk. 

Lov vedtaget i december 2018 af V, K, LA og DF. - Imod: EL, Al, R og SF. - S stemte hverken for 
eller imod. 

 

Partierne: V: Venstre. DF: Dansk Folkeparti. LA: Liberal Alliance. K: Konservativt Folkeparti.  

S: Socialdemokratiet. EL: Enhedslisten. AL: Alternativet. R: Radikale Venstre. SF: Socialistisk Folkeparti. 



Ghetto-pakken:  

Omdannelse af såkaldte ”ghetto”-områder: 

Nedrivning af almene boliger og tvangs-flytning af beboere.  

Lov vedtaget i november 2018 af S, V, K, LA, DF og SF. - Imod: EL, AL og R. 

 

Skærpede strafzoner: 

Dobbelt straf for kriminalitet begået i såkaldte ”ghetto-områder” 

Lov vedtaget i december 2018 af S, V, K, LA og DF. - Imod: EL, AL, R og SF. 

 

Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder 

Et-årige børn i såkaldte ”ghetto”-områder skal tvinges i vuggestue i 25 timer om ugen, og de skal 
være vågne hele tiden, og her skal børnenes dansksproglige kompetencer styrkes og de skal 
introduceres til danske traditioner og demokratiske normer og værdier. 

Hvis børnene ikke deltager, kan forældrene få frataget deres børneydelse. 

Lov vedtaget i december 2018 af S, V, K, LA og DF. Imod: EL, AL, R og SF. 

 

”Paradigmeskift” i udlændingepolitikken: 

Opholdstilladelser til flygtninge gives ikke med henblik på varigt ophold, de gives som midlertidige. 

Flygtninge skal ikke længere på integrationsydelse og integrationsprogram, men på 
hjemrejseydelse og hjemrejseprogram.  

Integrationsydelse laves om til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og beløbet bliver 2000 kr 
mindre pr. måned for enlige og 1000 kr. for samboende. 

Der bliver indført et loft over antallet af familiesammenføringer. 

Mere fokus på repatriering. 

Strengere straf for at bryde indrejseforbud, og for at overtræde meldepligt. 

Man skal være 4 år i Danmark for at kunne stemme til kommunal- og regionsvalg (tidl. 3 år). 

Der laves et nyt udrejsecenter på øen Lindholm, for udlændinge på tålt ophold, udlændinge der er 
udvist som følge af kriminalitet, fremmedkrigere m.fl.  

Lov vedtaget i februar 2019 af S, V, K, LA og DF. Imod: EL, AL, R og SF. 

 

Børn på udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark: 

Børn på udrejsecentrene har ikke ret til skolegang og fritidsaktiviteter, og familierne må ikke selv 
lave mad og spise den sammen. EL, AL, R og SF presser på for at forbedre forholdene især for 
børnene. S har ikke villet det. 

I januar 2019 siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, at kommunen må 
tvangsfjerne børn fra udrejsecentre, hvis børnene har det dårligt. 

Partierne: V: Venstre. DF: Dansk Folkeparti. LA: Liberal Alliance. K: Konservativt Folkeparti.  

S: Socialdemokratiet. EL: Enhedslisten. AL: Alternativet. R: Radikale Venstre. SF: Socialistisk Folkeparti. 


