
Vis hjælpelinjer som er en 

hjælp ved placering af billeder: 

1. Højreklik på den aktuelle side 

og vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Ændring af tekst i sidefod: 

1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind 

i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Familiernes  økonomi 
fordeling, fattigdom og incitamenter 

2014 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Bagtæppet: Små indkomstforskelle i Danmark (2010) 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Stigning i indkomstforskelle siden midten af 80’erne 

 

• Indkomstforskelle er steget 

i de fleste lande. 

 

• Stigningen er relativt lille i 

Danmark … 

 

• … derfor stadig små 

indkomstforskelle 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Udviklingen skyldes i høj grad kapitalindkomst 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Piketty har ret – men fænomenet er ikke dansk 
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1 pct. rigeste 

1 pct. rigeste 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Danmark har en lille lavindkomstgruppe (2010) 

6 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Lavindkomst typisk et forbigående fænomen 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Anbefalinger fra ekspertudvalg om fattigdom 

 

1. Definition af fattigdom 

 

2. Målemetode 

 

3. Fattigdomsredegørelse 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Færre økonomisk fattige i 2012 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Hvorfor steg fattigdommen i 00’erne? 

 

• Stigende kapitalindkomst   

 

• Lavere skat på arbejde   

 

• Fattigdomsydelser 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Hvem er økonomisk fattige i 2012? 

 

• Meget sammensat gruppe 

 

• Unge, selvstændige, 

kontanthjælpsmodtagere 

og indvandrere er  

overrepræsenterede 

 

• Ældre, førtidspensionister, 

dagpengemodtagere og 

lønmodtagere er 

underrepræsenterede 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Hvordan kommer fattigdommen længere ned?  

• Lavere tilgang 

 

• Højere afgang 

 

• Svaret er lige og gode 

muligheder for uddannelse 

og job 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Reelt lige muligheder for uddannelse og job 
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Løft af kvalifikationer: 

 
• Folkeskolereform  

 

• EUD-reform  

 

• Mere og bedre VEU 

 

• Beskæftigelsesreform 

 

Støtte til udsatte: 

 
• Afskaffelse af fattigdoms- 

ydelser 

 

• Sociale 2020-mål og 

indsatser 

 

• Førtidspensions- og  

fleksjobreform  

 

• Reform af sygedagpenge 

 

• Kontanthjælpsreform 

 

 

Opgør med fastlåsende  

ydelser: 

 
• Reformer, så pilene peger 

mod uddannelse og job  

for alle, der er uddan- 

nelsesparate eller kan  

arbejde 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Eksempel 1: Løft af kvalifikationerne  

Diagnose: Mange fattige er ufaglærte Brug for fagligt løft af folkeskolen 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Sociale problemer mindsker afgangen fra fattigdom 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Eksempel 2: Støtte til sårbare og udsatte 

Sociale 2020 mål som 

fattigdomsbekæmpelse 

 
• Færre anbringelser skal 

‘bryde’ sammen 

 

• Udsatte børns faglige niveau 

i læsning og matematik skal 

forbedres 

 

• Flere udsatte børn og unge 

skal have en 

ungdomsuddannelse 

 

• Færre udsatte unge skal 

begå kriminalitet  
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Diagnose: Udsatte børn ender oftere i fattigdom 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Socialpolitik handler ikke kun om fattigdom 

Andre 2020-mål 

 
• Færre hjemløse 

 

• Færre gengangere på herberg 

og forsorgshjem efter 

udskrivning til egen bolig. 

 

• Færre gengangere på 

kvindekrisecentre  

 

• Bedre succesrate for 

behandling af stofmisbrug 

 

• Færre narkorelaterede 

dødsfald   
 

Mange med sociale problemer er ikke berørt af 

fattigdom  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier 

• ”Forebyggelsespakken”, der styrker den tidlige 

indsats over for små børn 

 

• Styrket kvalitet af døgntilbuddene for udsatte 

børn, unge og voksne 

 

• Opgør med hjemløshed blandt unge 

 

• Fokus på udsatte unges svære overgang fra 

barn til voksen. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

En styrket hjælp til udsatte borgere 

• Styrkelse af psykiatriområdet  
 

o Psykiatriaftalen fra efteråret 

o Regeringens plan for psykiatrien 

 

• Løft af den sociale stofmisbrugsbehandling 

 

• En styrket integrationspolitik 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Eksempel 3: Opgør med fastlåsende ydelser 

Ydelser skal pege mod job og uddannelse 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Eksempel 4: Den enkeltes motivation og indsats er afgørende 
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Størst afgang fra kontanthjælp, hvis den enkelte søger aktivt og kan  

tiltræde job = reel rådighed 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling  

på teksten, brug  

‘Forøg listeniveau’ 

 

 

For at få venstrestillet tekst 

uden punktopstilling, brug 

‘Formindsk listeniveau’ 

Det og meget mere kan man læse om her: 

Oversigt over kapitlerne 
 

1. Sammenfatning 
 

2. Incitamenter og rådighed 
 

3. Lønmobilitet i Danmark 
 

4. Pensionsopsparing 
 

5. Indkomstforskelle og -udvikling 
 

6. Ældres økonomiske vilkår 
 

7. Økonomisk fattigdom i 2012 
 

8. Udvikling i økonomisk fattigdom 
 

9. Sociale indikatorer og økonomisk fattigdom  

 
• x 
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