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Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Helle Vallentin (Ø) - Forslag til
fattigdomsstrategi i Furesø
Sagsnr. i ESDH:
19/7910
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Helle Vallentin fra Enhedslisten har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:
Sagsfremstilling
”Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) offentliggjorde i december 2018 en kortlægning af fattige
børn i Danmark. AE benytter sig af Danmarks Statistiks definition af fattigdom (se note).
I Furesø er 3,5 % af de 0-18 årige fattige ifølge kortlægningen. Det svarer til 340 børn og unge.
At vokse op i fattigdom har store konsekvenser senere i livet, både når det gælder mulighed for
uddannelse og arbejde.
Forskning dokumenterer, at en opvækst i fattigdom giver lavere livsindkomst og en dårligere
tilknytning til arbejdsmarkedet som voksen. Bare et ekstra år i fattigdom i teenageårene giver et fald
i erhvervsindkomsten på over 12 % som voksen.
https://radikalt.radikale.dk/content/b%C3%B8rnefattigdom-er-en-livslang-f%C3%B8lgesvend
Indførsel af integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel har ifølge AE i høj grad
bidraget til en voldsom stigning i antallet af fattige børn i Danmark.
Ifølge Jobcenter Furesø var der pr. 31. januar 2019 i vores kommune 219 borgere på kontanthjælp,
143 borgere på uddannelseshjælp og 73 borgere på integrationsydelse.
”Herunder er en opgørelse over alle borgere, som er omfattet af kontanthjælpsloftet. Jobcenteret kan
ikke af statistikken se, hvor længe de har været omfattet af kontanthjælpsloftet.
Ydelsestype

Antal borgere

Integrationsydelse
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp

16
95
8

11 af de 16 borgere på integrationsydelse har børn. 64 af 103 borgere på kontanthjælp og
uddannelseshjælp har børn (statistikken kan ikke adskille borgerne i forhold til børn).”
Jobcenteret har ikke adgang til statistik over antallet af borgere omfattet af 225-timers reglen.
Vi kan ikke lokalpolitisk ændre på kontanthjælpsloft og 225 timers regel. Men vi kan fokusere
vores indsats i forhold til dem, der har mest brug for hjælp. Skal vi hjælpe de fattige børn i Furesø,
skal vi tage fat i det, der udløser fattigdommen.
Enhedslisten foreslår derfor, at vi udvikler en fattigdomsstrategi for Furesøs fattige.
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Fattigdomsstrategien kan indeholde:






målsætninger for arbejdet
en kortlægning af, hvem der er ramt af fattigdom
en kortlægning af de udfordringer, der er væsentlige barrierer for at komme ud af
fattigdommen
en beskrivelse af de værktøjer og redskaber, der kan bringes i anvendelse for at nedbringe
fattigdommen i Furesø
en kortlægning af, hvad Furesø Kommune i forvejen gør for at afbøde konsekvenser af
fattigdom inden for de eksisterende udvalgs områder.

Enhedslisten ser gerne, at en af målsætningerne for arbejdet bliver nedsættelse af et ”Udsatteråd”,
som det er sket i fx Roskilde.
Enhedslisten ser, at der i arbejdet med udvikling af en fattigdomsstrategi er store muligheder for at
arbejde på tværs af fagudvalgene, ligesom der er store perspektiver i at inddrage civilsamfundet
endvidere adresserer arbejdet med fattigdom, Furesø Kommunes prioriterede verdensmål om
mindre ulighed.1
1

Danmarks Statistik har som opfølgning på FN’s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen
udviklet et nyt mål for fattigdom. Målet er en videreudvikling af den officielle fattigdomsgrænse,
der blev vedtaget i 2013 på baggrund af ekspertudvalget om fattigdoms anbefalinger og senere
afskaffet af Venstre-regeringen i 2015.
Man er fattig, hvis man i løbet af et år har en indkomst, som er under halvdelen af
medianindkomsten, og samtidig ikke har en formue i starten af året på mere end halvdelen af
medianindkomsten.
Hvis familiens hovedforsørger (den der tjener mest) er studerende og ikke har været
fuldtidsbeskæftiget mere end halvdelen af året, kan man dog ikke blive kategoriseret som fattig.
Heller ikke børn, der flytter hjemmefra, kan blive kategoriseret som fattige, hvis mindst én af deres
forældre ikke er fattig.
Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil sige, at der er
nøjagtigt 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten og nøjagtig 50
procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den
husstandsækvivalerede disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for
stordriftsfordele i familier med flere familiemedlemmer. Fattigdomsgrænsen i kroner og øre
Hvornår en familie konkret vil ryge ned under fattigdomsgrænsen, afhænger af familietypen. For en
enlig person er fattigdomsgrænsen på 121.100 kr. efter skat om året eller 10.100 kr. om måneden.
Det er opgjort efter skat og skal dække alle udgifter til fx bolig, mad, forsikringer, tøj, medicin,
transport, reparationer, fritid osv.”
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
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Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
.
Beslutning i Byrådet den 29-05-2019
Med afsæt i arbejdet med FN’s verdensmål anmoder Byrådet forvaltningen om
a) en vurdering af udfordringerne vedrørende ulighed og fattigdom i Furesø
b) en status for igangværende indsatser, der bidrager til at nedbryde fattigdom og den negative
sociale arv
c) forslag til en yderligere styrkelse af arbejdet for at gøre udsatte børn mere selvhjulpne.
Der lægges vægt på en tværgående indsats med fokus på at fremme beskæftigelse og
selvforsørgelse.
I efteråret 2019 ønskes et bud på, hvordan der sikres en dialog om emnet, herunder med
repræsentanter fra målgruppen og frivillige foreninger.
Afbud:
Niels Bjerre
Niels Bjerre
Niels Bjerre
Niels Bjerre

Bilag:

