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Beskæftigelsesudvalget har af 5. september 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 58 
(alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Dah-
lin (V). 
 
Spørgsmål nr. 58: 
”Vil ministeren oplyse, hvor mange såkaldte fattige børn, der vil være, når det mid-
lertidige børnetilskud, jf. »Aftale om et nyt midlertidigt børnetilskud«, er trådt i 
kraft? Ved opgørelsen af ”fattige børn” bedes ministeren tage udgangspunkt i Dan-
marks Statistiks indikator for ”relativ fattigdom” 
 
Svar: 
Til besvarelsen af spørgsmål nr. 58, har jeg indhentet bidrag fra finansministeren, 
som oplyser følgende:  
 
”Med henblik på at monitorere udviklingen i FN’s verdensmål om at afskaffe fat-
tigdom, har Danmarks Statistik (DST) i fravær af et officielt dansk fattigdomsmål 
udarbejdet tre fattigdomsindikatorer. Én fokuserer på indkomstniveauet (lav ind-
komst), én fokuserer på forbrugsmulighederne (relativ fattigdom), og én fokuserer 
på personers selvoplevede indtryk (økonomisk sårbarhed). Det skal understreges, at 
de tre indikatorer ikke er egentlige fattigdomsmål. DST skriver i metodenotatet 
Bag om relativ fattigdom (2018) om fortolkningen af indikatoren: 
 
”Fattigdomsindikatoren skal ikke tolkes som et egentligt fattigdomsmål, der objek-

tivt viser antallet af fattige personer i Danmark, men som en indikator på udviklin-

gen i relativ fattigdom. En relativ fattigdomsgrænse vil altid hvile på antagelser, 

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

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

antallet af fattige, som fattigdomsindikatoren viser.” 
 
Lavindkomstgruppen omfatter personer med en ækvivaleret disponibel indkomst 
under 50 pct. af medianindkomsten i befolkningen. DST’s indikator for ”relativ fat-
tigdom” omfatter personer, der i ét enkelt år indgår i lavindkomstgruppe. Dog ses 
bort fra: 
 
 Personer med en familieækvivaleret nettoformue (opgjort eksklusive pensions-

opsparing) ved årets start, der udgør over 50 pct. af medianindkomsten i be-
folkningen. 
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 Personer i familier, hvor hovedforsørgeren er studerende. 

 Personer under 25 år, som er flyttet hjemmefra i løbet af året. 

Det skønnes med nogen usikkerhed, at det midlertidige børnetilskud vil reducere 
antallet af børn omfattet af DST’s indikator for ”relativ fattigdom” med omkring 
6.100. 
 
Beregningerne er baseret på seneste tilgængelige registeroplysninger og korrigeret i 
lyset af det faldende antal kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydel-
sesmodtagere frem mod 2019.  
 
Opgørelsen af ”relativt fattige” bygger på indkomstoplysninger, som på visse om-
råder afviger fra DST’s indkomstoplysninger med hensyn til datagrundlag, ind-
komstdefinitioner og ækvivaleringsfaktor. Anvendes DST’s afgrænsning reduceres 
antallet med omkring 3.900 børn.  
 
Jeg kan desuden oplyse, at regeringen vil indføre en officiel fattigdomsgrænse.” 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Peter Hummelgaard Thomsen 
 


