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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 28. november 2019 stillet følgende spørgsmål 

nr. 77 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Alex 
Vanopslagh (LA). 
 

Spørgsmål nr. 77: 
”Vil ministeren redegøre for, hvor mange selvstændige og iværksættere i Danmark, 
der i 2018 havde en lavere indkomst end kontanthjælp?” 

 

Svar: 
Det er godt for Danmark, hvis flere bliver iværksættere, fordi det kan være med til 

at skabe vækst og arbejdspladser. Der skal derfor være gode muligheder og vilkår 

for dem, der starter egen virksomhed op.  
 

En udfordring for mange selvstændige er, at indtægterne bliver meget små eller 
helt forsvinder, når de går på barsel. Partierne bag finansloven for 2020 har derfor 
aftalt, at der laves en barselsordning for selvstændige. 

 
Danmarks Statistik oplyser, at i alt 30.400 selvstændige (og medarbejdende ægte-
fæller) havde en indkomst før skat i 2018, der var lavere end kontanthjælpssatsen. 

Det svarer til 32 pct. af de selvstændige, der indgår i opgørelsen. 
 
Det bemærkes, at selvstændiges virksomhedsindkomst ikke altid afspejler deres le-

vevilkår. Selvstændige kan eksempelvis have svingende indkomster fra år til år. 
Opstart af en virksomhed kan endvidere ses som en investering, der på sigt forven-
tes at give et positivt afkast.  

 
I opgørelsen er der taget udgangspunkt i kontanthjælpssatsen for personer over 30 
år, der i 2018 udgjorde 14.993 kr. pr. måned for forsørgere og 11.282 kr. pr. måned 

for ikke-forsørgere. 
 
Indkomsten for selvstændige er opgjort som nettooverskuddet af selvstændig virk-

somhed. For at sikre indkomstmæssig sammenlignelighed med kontanthjælpsmod-
tagere uden anden form for indkomst end kontanthjælpen, indgår selvstændige kun 
i opgørelsen, hvis de hverken har modtaget løn, dagpenge eller kontanthjælp på no-

get tidspunkt i perioden.  
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Som følge af ovenstående afgræsninger af datagrundlaget, er nedenstående opgø-
relse over selvstændige ikke sammenlignelig med opgørelserne over antallet af 

selvstændige på Danmarks Statistiks dataportal statistikbanken.dk. 
 
 Tabel 1  

Antal selvstændige, fordelt på indkomstniveau før skat. 2018.  

 
Indkomst lavere end kon-

tanthjælpssats 
Indkomst højere end kon-

tanthjælpssats  
I alt 

Forsørger      10.800       21.100       31.900  

Ikke-forsørger      19.600       43.500       63.100  

I alt      30.400       64.600       95.000  
 

 Anm.: Indkomst for selvstændige er opgjort som nettooverskuddet af selvstændig virksomhed. Der er taget udgangs-

punkt i personer, der var fyldt 15 år, og som var fuldt skattepligtige i 2018. Selvstændige er inkl. medarbej-

dende ægtefæller og afgrænset til alene at omfatte personer, som ikke har modtaget hverken løn, dagpenge 

eller kontanthjælp på noget tidspunkt i perioden. Deres forsørgerstatus er opgjort pr. 31. december 2018. Der 

er taget udgangspunkt i kontanthjælpssatsen for personer over 30 år, der i 2018 udgjorde 14.993 kr. pr. måned 

for forsørgere og 11.282 kr. pr. måned for ikke-forsørgere. Da der er tale om et særudtræk af en delmængde af 

alle selvstændige, er opgørelsen ikke sammenlignelig med tal fra Danmarks Statistiks dataportal statistikban-

ken.dk. Antallet af personer er afrundet til nærmeste 100 personer. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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