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Baggrund  
På socialudvalgsmødet den 21. november blev ”Fattigdom i 
Københavns Kommune 2012 – en status” forelagt. Under 
behandlingen af sagen stillede udvalget en række spørgsmål. Der 
redegøres i det følgende for spørgsmålene rejst på udvalgsmødet. 
 
Familier med flere børn af etnisk baggrund er ikke nævnt, hvorfor 
ikke? 
Det er korrekt, at forvaltningen ikke har undersøgt forholdet omkring 
antal børn i husstanden koblet med etnicitet i 
fattigdomsundersøgelsen. Årsagen hertil er hverken modvilje eller 
fordi det ikke også kunne være interessant at kigge på dette forhold. 
Det kan blot konstateres, at denne datakørsel ikke er blevet udarbejdet. 
 
Forvaltningen har nu foretaget datakørslen, hvor antal børn i 
husstanden kobles med etnicitet. Der er 2.567 indvandrere og 
efterkommere, der lever i fattigdom, som har børn i Københavns 
Kommune. Fordelingen af antal børn er således: 1.238 personer har et 
barn, 766 personer har to børn, 360 personer har tre børn og 203 
personer har flere end tre børn. 
 
I nedenstående tabel fremgår antallet af personer, der lever i fattigdom 
med henholdsvis et barn, to børn og så fremdeles i husstanden, heraf 
antallet af personer med anden etnisk herkomst eller efterkommere 
med et eller flere børn i husstanden. 
 
Antal børn i 
husstanden 

1 barn 2 børn 3 børn Flere end 3 
børn 

Alle fattige personer i 
KK. 

2.593 1.352 491 238 

Heraf fattige 
indvandrere og 
efterkommere i KK. 

1.238 766 360 203 

 
Det fremgår af tabellen, at antallet af indvandrere og efterkommere, 
der lever i fattigdom udgør over halvdelen af den samlede population, 
der lever i fattigdom i Københavns Kommune med tre børn i 
husstanden og antallet af indvandrere og efterkommere, der lever i 
fattigdom udgør over 4/5 af den samlede population, der lever i 
fattigdom i Københavns Kommune med mere end tre børn i 
husstanden. 
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 Side 2 af 3 

 
Såfremt ”Indvandrere og efterkommere” vælges som et fokuspunkt i 
den næste opdatering af fattigdomsundersøgelsen kan forvaltningen 
medtage en tabel over antal børn i husstanden koblet med etnicitet i 
rapporten.  
 
Hvad er den procentuelle udvikling af antallet af fattige 
sammenholdt med den procentuelle udvikling af antal hjemløse 
samlet set og separat på unge? 
Fra 2008 til 2010 er antallet af fattige borgere i Københavns 
Kommune faldet fra 70.867 personer til 59.084 personer, svarende til 
en nedgang på 16,6 procentpoint. Antallet af unge (18-29 år) fattige er 
i samme periode faldet fra 32.704 personer til 28.467 personer, 
svarende til en nedgang på 12,9 procentpoint.  
 
Hvis det antages, at mange af de hjemløse har levet i fattigdom i mere 
end fire år er det interessant også at se på udviklingen i antallet af 
borgere, der lever i langtids- og permanent fattigdom. Fra 2008 til 
2010 er antallet af langtids- og permanent fattige borgere faldet fra 
14.830 personer til 14.476 personer, svarende til en nedgang på 2,4 
procentpoint.  
 
SFI har i de senere år foretaget hjemløsetællinger. I tabel 1 ses 
udviklingen i antallet af hjemløse i København samlet set, for gruppen 
fra 18-24 år og for gruppen fra 18-29 år. 
 
Det skal nævnes, at opgørelsesmetoden for hjemløsetællingen blev 
ændret fra 2009 til 2011, hvilket betyder, at gruppen af illegale 
hjemløse opgøres særskilt fra 2011 og frem. Tallene i parentes i 
tabellens sidste kolonne angiver dermed antallet af hjemløse med 
legalt ophold i Danmark. De resterende tal i tabellen angiver antallet 
for alle hjemløse, både legale og illegale. 
 
Tabel 1: Tallet af hjemløse København i 2009 og 2011 
 2009 2011 (tal i parentes angiver 

antal hjemløse med legalt 
ophold i DK) 

Hjemløse 18-24 år 150 234 (228) 

Udvikling i procent  +56 procentpoint 
(+52 procentpoint) 

Hjemløse 18-29 år 288 396 (381) 

Udvikling i procent 
(udvikling fra forrige 
tælling) 

 +37,5 procentpoint 
(+32,3 procentpoint) 

Hjemløse i alt 1.494 1.576 (1507) 

Udvikling i procent  +5,5 procentpoint 
(+0,9 procentpoint)  
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Er de studerende med i undersøgelsen og tæller de med som fattige? 
Hvis de ikke er, hvordan trækker man dem så fra?  
Studerende er ikke medtaget i fattigdomsundersøgelsen. I data fra 
Danmarks Statistik er hver borger kategoriseret i forhold til borgerens 
socioøkonomiske status. Danmarks Statistik registrerer altså om en 
borger er at betragte som studerende. På den baggrund har det været 
muligt at fratrække de studerende borgere i det samlede datamateriale.  
 
Rent teknisk foregår det ved at sortere hele datasættet over 
københavnske borgere ud fra deres socioøkonomiske status. Her 
bliver det udskilt, hvem der er studerende, og hvem der f.eks. er 
lønmodtagere, selvstændig, arbejdsløs, pensionist etc. Herefter tillader 
statistikprogrammet at frasortere borgere med ”Studerende”, som 
status, og på den måde fås et udtræk af borgere, hvor studerende ikke 
indgår. 
 
Det fremgår, at 43 % er på overførelsesindkomst, og at 18 % er 
tilknyttet arbejdsmarkedet – hvad med resten, hvem er de? 
Som beskrevet i rapporten er 43,7 % af de langtids- og permanent 
fattige borgere på en eller anden form for overførelsesindkomst. 18,5 
% af gruppen er tilknyttet arbejdsmarkedet. De resterende 37,8 % 
figurerer i den socioøkonomiske kategori ”Andre”. 
 
En borgers placering i kategorien ”Andre” sker, når det ikke har været 
muligt for Danmarks Statistik at identificere borgerens 
socioøkonomiske status. Kategorien ”Andre” dækker over personer 
uden for arbejdsstyrken, som ikke er studerende, pensionister, 
førtidspensionister eller efterlønsmodtagere.  
 


