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Modtagere af børnetilskud i december 

I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis 

summen af betalinger på personens cpr-nummer i december måned er 

positiv. En børnetilskudsmodtager får udbetalt børnetilskud for hvert barn 

under 18 år.  

 

Oversigt 1 viser de årlige skattepligtige indkomstgrupper som 

børnetilskudsmodtagerne tilhørte i december måned 2016 – 2020. I 

december 2020 blev der udbetalt børnetilskud til 3.591 personer.  

 

Fra og med 2018 falder den del af modtagergruppen, der har en forventet 

skattepligtig indkomst på 0-130.000 kr., til lige under 40 pct., mod over 50 

pct. i 2017 og tidligere. Dette skyldes den nye beregningsmodel, der blev 

indført i 2018(se nedenfor). 

 

Ligeledes ses, at hvor 66 pct. af den samlede udbetaling af børnetilskud i 

2017 blev udbetalt til laveste indkomstgruppe, falder denne gruppes andel 

til 49 pct. i 2018, og daler ydermere til 46 pct. i 2020. 

 

Oversigt 1. Antal børnetilskudsmodtagere i december fordelt på 
indkomstgrupper 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

I alt Antal 3.573 3.488 3.880 3.679 3.591 
 Beløb (1.000 DKK) 3.091 3.019 3.439 3.417 3.311 
0-130.000 kr. Antal 1.814 1.812 1.468 1.463 1.352 
 Beløb (1.000 DKK) 1.979 1.987 1.675 1.666 1.552 
130.001-180.000 kr. Antal 658 608 483 490 445 
 Beløb (1.000 DKK) 558 518 550 566 497 
180.001-280.000 kr. Antal 1.101 1.068 975 949 966 
 Beløb (1.000 DKK) 553 514 861 826 862 
280.001+ kr. Antal 0 0 954 777 828 
 Beløb (1.000 DKK) 0 0 353 359 399 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODBT01). 

Beregningsmodellen for børnetilskud er ændret fra 2018. 

 

Indkomstgrænse 

Størrelsen af børnetilskuddet udbetales månedsvis med et fast beløb pr. 

barn under 18 år, det beregnes ud fra borgerens skattepligtige indkomst i 

det senest kendte indkomstår. Oversigt 2 viser indkomstgrænserne for 

børnetilskudsmodtagerne for 2013-2017 samt de tilknyttede årlige 

børnetilskud. For 2013-2017 bortfalder børnetilskuddet ved en 

https://bank.stat.gl/SODBT01
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skattepligtig indkomst over 280.000 kr. I 2018 er indført ny 

beregningsmodel, efter hvilken børnetilskuddet aftrapper dynamisk fra 

8.477 kr. til 1 kr. ved husstandsindkomst over 130.000. De laveste 

udbetalinger af børnetilskud tildeles således ved husstandsindkomst op 

mod 400.000 kr. 

 

Oversigt 2. Indkomstgrænser og årligt børnetilskud for 2013-2017 

Indkomstgrænser 

Årligt 
børnetilskud 

2013 

Årligt  

børnetilskud  

2014 - 2017 

   
Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og 130.000 kr.  7.637 8.477 
Skattepligtig indkomst mellem 130.001 kr. og 180.000 kr. 5.163 5.731 
Skattepligtig indkomst mellem 180.001 kr. og 280.000 kr. 2.870 3.186 

Kilde: Finanslov for 2013 til 2017. 

 

Oversigt 3 viser aldersfordeling for børnetilskudsmodtagere. Den største 

gruppe af modtagere ligger mellem 18 og 29 år. Deres andel udgør 

omkring 42 pct. i december måned 2014 – 2017, hvilket falder til 38 pct. i 

2018 - 2020. Den næststørste gruppe er personer i alderen 30-39 år. 

 

Oversigt 3. Antal børnetilskudsmodtagere i december 2016-2020, 
fordelt på alder og beløb 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Antal 

I alt 3.573 3.488 3.880 3.679 3.591 
18-29 år 1.502 1.463 1.466 1.410 1.367 
30-39 år 1.183 1.162 1.441 1.412 1.426 
40-49 år 580 567 638 578 556 
50-64 år 296 286 327 272 233 
65 år + 12 10 8 7 .. 

 
Beløb (1.000 DKK) 

I alt 3.091 3.019 3.439 3.417 3.311 
18-29 år 1.247 1.202 1.209 1.207 1.184 
30-39 år 1.228 1.199 1.540 1.553 1.506 
40-49 år 424 434 476 492 471 
50-64 år 186 179 209 162 145 
65 år + 7 5 4 3 .. 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODBT01). 

Beregningsmodellen for børnetilskud er ændret fra 2018. 

 

Modtagere af børnetilskud fordelt på kommuner i december måned 2016 

– 2020 vises i oversigt 4. Flest modtagere af børnetilskud findes i 

Kommuneqarfik Sermersooq, der er den mest folkerige kommune i 

Grønland.  

 

https://bank.stat.gl/SODBT01
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Oversigt 4. Antal børnetilskudsmodtagere i december 2016-2020, 
fordelt på kommuner 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Antal 

Hele landet 3.573 3.488 3.880 3.679 3.591 
Kommune Kujalleq 510 490 542 505 460 
Kommuneqarfik Sermersooq 1.207 1.166 1.359 1.275 1.226 
Qeqqata Kommunia 556 549 618 583 577 
Kommune Qeqertalik 514 504 536 519 499 
Avannaata Kommunia 786 779 825 797 829 

 
Beløb (1.000 DKK) 

Hele landet 3.091 3.019 3.439 3.417 3.311 
Kommune Kujalleq 444 435 511 483 435 
Kommuneqarfik Sermersooq 1.055 1.039 1.208 1.170 1.153 
Qeqqata Kommunia 492 467 531 562 536 
Kommune Qeqertalik 428 428 472 473 434 
Avannaata Kommunia 672 650 717 730 752 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODBT01). 

Beregningsmodellen for børnetilskud er ændret fra 2018. 

 

Færre modtagere af børnetilskud 

Der var 3.591 modtagere af børnetilskud i december 2020, jf. oversigt 5. I 

2014-2017 har antallet af modtagere været faldende, hvor det i 2018 steg 

med 392 på grund af den nye beregningsmodel. I 2019-2020 er antallet 

dalet med 289. Dermed fortsætter den nedadgående grundtendens. 

 

Oversigt 5. Antal børnetilskudsmodtagere i december 2016-2020, 
fordelt på antal børn pr. modtager  

 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Antal 

I alt 3.573 3.488 3.880 3.679 3.591 
1 barn 2.008 1.983 2.093 1.968 1.911 
2 børn 944 942 1.093 1.039 1.038 
3-4 børn 563 509 620 599 572 
5+ børn 58 54 74 73 70 

 
Beløb (1.000 DKK) 

I alt 3.091 3.019 3.439 3.417 3.311 
1 barn 1.104 1.091 1.079 1.088 1.054 
2 børn 988 979 1.066 1.081 1.072 
3-4 børn 867 824 1.061 1.044 965 
5+ børn 132 125 232 205 219 

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (https://bank.stat.gl/SODBT01). 

Beregningsmodellen for børnetilskud er ændret fra 2018. 

 

 

https://bank.stat.gl/SODBT01
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Lovgrundlag 

Nedenfor følger en kort gennemgang af berettigelses- og lovgrundlaget for 

børnetilskuddet. For yderligere oplysninger henvises der til Departementet 

for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsens sider på 

selvstyrets hjemmeside, www.naalakkersuisut.gl, hvor der findes en liste 

over gældende lovgivning på det sociale område og hvor der er mulighed 

for at se og downloade forordninger, bekendtgørelser m.v. 

 

Børnetilskud 

Retten til at modtage børnetilskud er betinget af, at barnet er under 18 år, 

og at den der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har hjemkommune i 

Grønland og er tilmeldt folkeregistret i Grønland samt: 

 

 At barnet eller den, der er berettiget til at få børnetilskuddet 

udbetalt enten er dansk statsborger, eller har haft bopæl i 

Grønland i det seneste år 

 At barnet ikke forsørges af det offentlige 

 At barnet ikke har indgået ægteskab 

 

Størrelsen af børnetilskud fastsættes for hvert kalenderår i finansloven og 

udbetales ud fra den skattepligtige indkomst i det senest kendte 

indkomstår efter indkomstgrænser fastsat i finansloven. 

 

Bor barnet sammen med begge forældre, udbetales børnetilskuddet til 

barnets mor, med mindre det er aftalt mellem forældrene, at tilskuddet 

udbetales til faderen: 

 

 Bor barnet hos en af forældrene, udbetales børnetilskuddet til 

den af forældrene, som barnet bor hos. 

 Bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales tilskuddet 

til den forælder, hos hvem barnet er tilmeldt folkeregistret1. 

 

Børnetilskud ydes i henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 

om børnetilskud. Loven er trådt i kraft 1. marts 2010.  

 

 

 

                                                           
1 Departementet for Social Anliggender, Familie, ligestilling og Justitsvæsen (2012). Vejledning om børnetilskud. 

Naalakkersuisut. 

http://www.naalakkersuisut.gl/
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Datagrundlag og databehandling 

Udtrækkene er foretaget af KIMIK-IT A/s og er et specialudtræk fra 

børnetilskudsmodulet. Derfor kan der være små afvigelser fra tidligere 

publicerede tal. 

 

Tilgængelige variable 

De vigtigste variable i registret er:  

 

 Modtagers personnummer  

 Barns personnummer 

 Indkomster 

 Hændelsesdato (dag, måned og år) 

 Ydelsen (beløb i kroner) 

 

Statistikkodning 

Dataudtrækkene er foretaget fra administrative registre, der ikke er 

opbygget med statistiske formål for øje, hvilket nødvendiggør en 

efterfølgende om-strukturering og validering.  

 

Validering af data 

Registrerede personer, der har en negativ ydelsessaldo eller en 

ydelsessaldo lig nul eksempelvis som følge af en udbetaling samt en 

efterfølgende tilbagebetaling eller korrektion indgår ikke i opgørelserne. 

Ovenstående validering af data forklarer mindre forskelle mellem 

kommunernes regnskaber og opgørelsen af kommunernes udbetalinger i 

nærværende publikation. I kommunernes regnskaber og i nærværende 

statistik kan der indgå udbetalinger, der vedrører tidligere måneder, 

eksempelvis efterbetalinger af børnetilskud. 

Metode 

Nærværende statistik omhandler kun personer, der i Grønlands Statistiks 

befolkningsregister er opført som bosiddende i Grønland ultimo året inden 

for den kommunale inddeling. Personen regnes som bosiddende på den 

lokalitet, der er angivet i befolkningsregisteret. Lokaliteten i 

befolkningsregisteret kan være en anden lokalitet end den lokalitet, der er 

angivet i kommunernes regnskabssystem. 

 

For 2014-2017 er populationen af børnetilskudsmodtagere yderligere 

afgrænset af størrelsen af det modtagne beløb. En person bliver 

ekskluderet i opgørelsen, hvis det modtagne beløb for børnetilskud i løbet 

af december måned er mindre end 239 kr. (den laveste månedlige 

børnetilskudsydelse i 2013). 
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For 2018-20 er alle modtagere medregnet i populationen. Fra og med 

2020 – publikationen opgøres statistikkens undergrupper, grundet en 

rettet programmeringsfejl, en anelse anderledes. Det samlede antal 

modtagere er dog uændret.  

 

Alder 

Alder er opgjort 1. december i det pågældende år. 

 

Antal børn 

Antal børn er opgjort ultimo december i det pågældende år. Optællingen 

foregår via udtrækkene fra de kommunale it-systemer, hvor børnenes cpr. 

nr. er tilknyttede de enkelte børnetilskudsudbetalinger. 

 

Forbehold 

Der tages forbehold for eventuelle fejlregistreringer i kommunernes 

regnskabssystemer. 
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