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Kontanthjælpsloft mv. skaber fattigdom 
 

Loft over ydelser skubber tusinder 

af børn ud i fattigdom  
 

Hvis fattigdomsydelserne og loftet over børne- og ungeydelsen genindføres, vil det skubbe 

omkring 7.000 personer ud i fattigdom. Heraf vil omkring 3.700 være fattige børn. Det svarer 

til en stigning i antallet af fattige børn i Danmark på hele 50 pct.  

 

 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul  17. juni 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er der 40.000 økonomisk fattige i Danmark. Ud 
af de 40.000 personer er 7.300 børn. 
 

• Faldet i fattigdom fra 2011 til 2012 skyldes bl.a., at S-R-SF-regeringen afskaffede fattig-
domsydelserne og loftet over børne- og ungeydelsen som en del af finansloven i 2012.  
 

• Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet så betød afskaffelsen af fattigdomsydelserne og 
loftet over børne- og ungeydelsen 7.000 færre fattige. Ud af de 7.000 færre fattige er de 
3.700 børn. 
 

• Genindfører man fattigdomsydelserne og loftet over børne- og ungeydelsen, vil man øge 
fattigdommen med 7.000 personer, hvilket svarer til en stigning på 17,5 pct. Heraf vil 
omkring 3.700 være fattige børn. Det svarer til en stigning i antallet af fattige børn i 
Danmark på hele 50 pct. 
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Loft over ydelser skubber tusinder ud i fattigdom  

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet er der 40.000 økonomisk fattige i Danmark. Ud af de 40.000 

personer er 7.300 børn. Det fremgår af tabel 1.  

 

Den officielle definition på økonomisk fattigdom i Danmark lyder på, at man er fattig, hvis man gennem 

tre år har haft en indkomst, som er mindre end halvdelen af medianindkomsten, har en formue på min-

dre end 100.000 kr. og ikke er studerende.  

 

Tabel 1. Økonomisk fattige ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet 

 Personer 

Alle 40.000 

Heraf børn 7.300 

Kilde: AE pba. Økonomi- og Indenrigsministeriet  

 

Faldet fra 2011 til 2012 skyldes bl.a., at S-R-SF-regeringen afskaffede fattigdomsydelserne og loftet 

over børne- og ungeydelsen som en del af finansloven i 2012. Fra 2012 fik alle lige mulighed for at få 

bl.a. kontanthjælp, hvilket har hjulpet mange familier over fattigdomsgrænsen. Fattigdomsydelserne, 

der blev indført af VK-regeringen, indskrænkede mange familiers økonomiske råderum og dækkede 

bl.a. over starthjælp, lav introduktionsydelse og kontanthjælpsloftet. 

 

Figur 1. Udvikling i økonomisk fattige 

 

Kilde: AE pba. Økonomi- og Indenrigsministeriet  

 

Ifølge publikationen ”Familiernes økonomi 2015” fra Økonomi- og Indenrigsministeriet så giver afskaf-

felsen af fattigdomsydelserne og loftet over børne- og ungeydelsen 7.000 færre fattige. Ud af de 

7.000 personer er 3.700 børn. Det fremgår af figur 2, der viser faldet i fattigdom, som kan tilskrives 

afskaffelsen af fattigdomsydelserne og loftet over børne- og ungeydelsen. 
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Figur 2. Færre fattige som følge af afskaffelsen af fattigdomsydelserne mv. 

 

Anm.: Figuren viser den fulde virkning på antallet af økonomisk fattige af afskaffelsen af fattigdomsydelserne og afskaffelsen af loftet over børne- 

og ungeydelsen. 

Kilde: AE pba. Økonomi- og Indenrigsministeriet  

  

Genindfører man fattigdomsydelserne og loftet over børne- og ungeydelsen, vil man altså skubbe en 

lang række personer ud i fattigdom. Antallet svarer til, at man vil øge fattigdommen med 17,5 pct. i 

Danmark, hvis man genindfører fattigdomsydelserne mv. Derudover vil genindførelse af fattigdoms-

ydelserne mv. betyde en stigning i antallet af fattige børn på omkring 3.700 børn. Det svarer til en stig-

ning i antallet af fattige børn i Danmark på hele 50 pct. Det fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 2. Antal færre fattige ved afskaffelse af fattigdomsydelserne mv. 

 Personer Pct. 

I alt 7.000 17,5 

Heraf børn 3.700 50,7 

Anm.: Som figur 2. 

Kilde: AE pba. Økonomi- og Indenrigsministeriet  

 

Indførelse af kontanthjælpsloft, starthjælp mv. betyder således, at man vil skubbe tusinder ud i fattig-

dom. De virkelige tabere ved genindførelse de reducerede ydelser bliver især børnene. Flere fattige 

børn betyder, at flere får en opvækst uden de samme reelle muligheder som deres jævnaldrende, og 

det kan gøre det vanskeligere at bryde den negative sociale arv. 
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