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Folketingets Social- og Ældreudvalg 
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Svar på Social- og Ældreudvalgets spørgsmål nr. 784 (Alm. del) af 

18. august 2021 stillet efter ønske fra Trine Torp (SF) 

Spørgsmål 

Vil ministeren, så vidt det er muligt, oversende en oversigt over, hvor mange af de 

børn, der blev anbragt i perioden 2015-2020, der kom fra hjem med forældre 

under hhv. Danmarks Statistiks lavindkomstgrænse og den tidligere officielle 

fattigdomsgrænse? 

 

Svar 

Indledningsvis skal det bemærkes, at Danmark ikke har en officiel fattigdoms-

grænse. Regeringen vil på et senere tidspunkt indføre en ny fattigdomsgrænse. Det 

er imidlertid regeringens vurdering, at der er behov for en grundig diskussion af, 

hvornår man reelt er fattig i Danmark.  

Økonomisk fattige efter den tidligere officielle definition1 opgøres som personer, 

der tre år i træk opfylder følgende betingelser: 

- Den disponible indkomst er under 50 pct. af medianindkomsten2 

- Familiens formue er under 100.000 kr. (2010-niveau) pr. voksen i familien3 

- Personen er ikke studerende eller bor i familie med en studerende over 17 

år 

Med den metodemæssige afgrænsning kan der være økonomisk fattige personer, 

der falder uden for den formelle definition. Der kan altså være personer uden for 

gruppen med lavere forbrugsmuligheder, end den formelle indkomst signalerer, 

og ligeledes kan der være personer i gruppen af økonomisk fattige, som har større 

forbrugsmuligheder, end deres formelle indkomst afspejler. 

 

1 Ekspertudvalg om fattigdom, En dansk fattigdomsgrænse – analyser og forslag til opgørelsesmetoder, juni 2013. 
2 Der tages i det enkelte år udgangspunkt i et 3-årigt glidende gennemsnit af medianindkomsten korrigeret for 
lønudviklingen med henblik på at reducere virkningen af årlige udsving i medianindkomsten. 
3Formuegrænsen på 100.000 kr. pr. voksen i familien reguleres med udviklingen i den kritiske indkomst-
grænse. Der tages udgangspunkt i familiens nettoformue delt med antallet af voksne i familien. Nettoformuen 
er sammensat af ejendomsaktiver og finansiel formue (eksklusive pensionsformue) fratrukket gæld.  
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Seneste år, hvor det er muligt at opgøre antallet af økonomisk fattige efter den tid-

ligere officielle definition, er 2018. Opgørelserne i denne besvarelse dækker såle-

des årene 2015 til 2018. 

I 2018 fik omkring 2.130 børn iværksat en førstegangsanbringelse uden for 

hjemmet. Heraf har omkring 490 børn mindst én (juridisk) forælder i lavind-

komstgruppen i 2018. Omkring 130 børn har mindst én (juridisk) forælder i grup-

pen af økonomisk fattige i 2018, jf. tabel 1.  

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 

 

Tabel 1 

Førstegangsanbringelser opdelt på, om mindst én af forældrerne indgår i hhv. lavindkomstgruppen 

og gruppen af økonomisk fattige, 2015-2018 

 2015 2016 2017 2018 

 ------------------ Antal børn ----------------- 

Førstegangsanbringelser 2.270 2.500 2.350 2.130 

Heraf      

- Mindst én forælder i lavindkomstgruppen (DSTs definition) 320 410 490 460 

- Mindst én forælder i lavindkomstgruppen (officiel definition) 320 440 530 490 

- Mindst én forælder i økonomisk fattigdom (tidligere definition) 70 100 100 130 

 

 
Anm.: Afrundet til nærmeste 10. Omfatter børn og unge i alderen 0-17 år, der fik iværksat en førstegangs-

anbringelse uden for hjemmet i løbet af et givent år i perioden 2015-2018, som findes i befolkningsregistret 

ultimo året. De juridiske forældrer er ligeledes opgjort ultimo året. Barnets alder er opgjort på 

anbringelsestidspunktet. Lavindkomstgruppen er opgjort som familier med en ækvivaleret disponibel 

indkomst, der er lavere end 50 pct. af medianindkomsten for hele befolkningen. DSTs opgørelser af 

disponibel indkomst afviger fra Finansministeriets som følge af metode anvendt til familieækvivalering samt 

forskelle i definition af disponibel indkomst. 

Kilde: DST forløbsregister om anbragte børn og unge (BUAF) samt egne beregninger. 
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