
 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 18. oktober 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 47 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). 

Spørgsmål nr. 47: 

”Vil ministeren redegøre for antallet af personer i arbejde, der kan kategoriseres som 

fattig, hvis man bruger følgende fattigdomsindikatorer: 

a) Den tidligere S-R-SF-regering og S-R-regerings fattigdomsgrænse 

b) Danmarks Statistiks indikator for relativ fattigdom 

c) Regeringens fattigdomsdefinition 

Og vil ministeren i forlængelse heraf redegøre for, hvor stor en andel af gruppen af 

fattige, der har et arbejde, og hvor stor en del der er på offentlig forsørgelse?” 

Svar: 

De efterspurgte oplysninger fremgår af tabel 1. Arbejdet med en ny fattigdomsgrænse 

er ikke afsluttet, hvorfor oplysningerne, for så vidt angår c., ikke kan præsenteres.  

 
Tabel 1 

Beskæftigede og offentligt forsørgede omfattet af forskellige indikatorer, 2016  

 Hele befolkningen a. b. 

 
1.000 

personer 
Andel, 

pct. 
1.000 

personer 
Andel, 

pct. 
1.000 

personer 
Andel, 

pct. 

Beskæftigede  2.236,6 40,0 8,6 17,0 37,2 17,3 

- selvstændige  141,7   2,5   3,3   6,5   10,7   5,0  

- fuldt beskæftigede  1.666,7   29,8   1,1   2,2   3,9   1,8  

- deltidsbeskæftigede  177,0   3,2   2,2   4,3   11,1   5,1  

- delårsbeskæftigede  251,3   4,5   2,0   3,9   11,5   5,3  

Offentligt forsørgede1  2.015,2   36,0   25,2   49,6   97,3   45,2  

- fuldt ledige  199,2   3,6   20,7   40,8   63,4   29,5  

- studerende  439,4   7,9   -     -     22,4   10,4  

- pensionister mv.  1.376,5   24,6   4,5   8,9   11,5   5,4  

Ukendt forsørgelsesgrundlag  209,8   3,8   9,0   17,8   31,7   14,8  

Børn  1.133,0   20,3   7,9   15,6   49,0   22,8  

Alle  5.594,4   100,0   50,7   100,0   215,2   100,0  
 

 Anm.: Personer over 65 år indgår i gruppen af folkepensionister. Pensionister mv. omfatter folke- og førtidspensio-
nister samt efterlønsmodtagere. Fsva. b. afviger antallet fra Danmarks Statistiks (DST) offentliggjorte tal, da 
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nogle observationer ikke kan genfindes i Lovmodellens datagrundlag, hvorfor de ikke indgår i opgørelsen. 
Antallet af børn omfattet af DST’s indikator (b) er derfor lavere end det opgjorte antal i svar på SOU alm. del 
spm. 46. En del personer, der indgår som beskæftigede, modtager offentlige ydelser, ligesom en del offentligt 
forsørgede kan være beskæftigede i et mindre omfang. 

Note 1: Offentligt forsørgede omfatter persongrupper, hvis indtægt hovedsageligt stammer fra offentlige ydelser. 
Definitionen er således ikke sammenfaldende med DST’s definition af offentligt forsørgede.  

Kilde: Finansministeriets beregninger på lovmodellens datagrundlag. 

 
 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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