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Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 21. januar 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 

219 (alm. del) til økonomi- og indenrigsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 219: 

”Vil ministeren redegøre for, hvor stor en andel af de børn, der vokser op i et hjem, 
hvor indkomsten ligger under Danmarks Statistiks fattigdomsindikator, som har ikke 

vestlig baggrund?” 

Svar: 

Danmark tilsluttede sig FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i september 2015. 
Danmarks Statistik (DST) monitorerer udviklingen i alle FN’s verdensmål for bære-
dygtig udvikling, jf. www.dst.dk/da/Statistik/Sdg. Det fremgår af FN’s verdensmål nr. 
1: Afskaf fattigdom, delmål 1.2: 

”Inden 2030 skal andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattig-
dom i alle dens dimensioner, halveres”.  

FN lægger op til, at delmål 1.2 monitoreres med udgangspunkt i to indikatorer: 

 1.2.1. Andel af befolkningen, som lever under den nationale fattigdomsgrænse, 

opdelt på køn og aldersgruppe. 

 1.2.2. Andel af mænd, kvinder og børn i alle aldre, som lever i fattigdom i alle 

dens dimensioner, i henhold til nationale definitioner.  

Danmark har imidlertid – ligesom mange andre lande – ikke en national fattigdoms-

grænse og opererer heller ikke med nationale definitioner af fattigdom, jf. svar på 

BEU (alm. del) spørgsmål 40 af d. 15. oktober 2018. I fravær af en national fattig-

domsgrænse og andre nationale definitioner af fattigdom har DST blandt andet udar-

bejdet en indikator for ”relativ fattigdom” til at monitorere udviklingen i delmål 1.2. 
DST’s definition omfatter personer, der opfylder, at: 

 Den familieækvivalerede disponible indkomst udgør under 50 pct. af median-

indkomsten i befolkningen 

 Den familieækvivalerede nettoformue eksklusive pensionsopsparing udgør 

under 50 pct. af medianindkomsten i befolkning ved årets start 

 Hovedforsøgeren i familien ikke er studerende 

 Personer under 25 år ikke er flyttet hjemmefra i løbet af året 

DST skriver i metodenotatet Bag om relativ fattigdom (2018) om fortolkningen af 

indikatoren:  
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”Fattigdomsindikatoren skal ikke tolkes som et egentligt fattigdomsmål, der objektivt 

viser antallet af fattige personer i Danmark, men som en indikator på udviklingen i 

relativ fattigdom. En relativ fattigdomsgrænse vil altid hvile på antagelser, idet 

mange valg skal træffes, når man skal måle fattigdom. Antallet af fattige afhænger 

således af disse valg. Det er derfor vigtigt ikke at tolke for hårdt på selve antallet af 

fattige, som fattigdomsindikatoren viser.” 

Antallet af børn med ikke-vestlig baggrund omfattet af DST’s indikator udgør 36.200, 
svarende til 56 pct. af alle børn omfattet af indikatoren i 2017, jf. tabel 1.  

 
Tabel 1  

Børn omfattet af Danmarks Statistiks indikator for delmål 1.2 opdelt efter herkomst, 2017 

 Antal Andel, pct. 

Herkomst   

Dansk 25.000 38,8 

Ikke-vestlige lande 36.200 56,2 

Vestlige lande 3.300 5,1 

Alle 64.400 100,0 
 

 Anm.: Under 18-årige. Populationen i opgørelsen udgør personer bosiddende i Danmark pr. 1. januar 2018, som er i en familie 

med mindst en person over 14 år, der har haft bopæl i landet hele 2017 ifølge DST’s E-familiedefinition. Antal kan afvige 

en smule fra DST’s opgørelser som følge af mindre forskelle i populationsafgrænsning. 
Kilde: Egne beregninger på Danmarks Statistiks datagrundlag. 

 

 

Med venlig hilsen 

Simon Emil Ammitzbøll-Bille 
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