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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 19. august 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 

515 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter 

Skaarup (DF). 

 
Spørgsmål nr. 515: 

”Vil ministeren opgøre i procent, hvilken andel af ikke-vestlige indvandrere i 

Danmark samt efterkommerne heraf, der pt. er på offentlig forsørgelse, herunder 

førtidspension? Tallene bedes opgjort for hvert enkelt år inden for de seneste 10 år, 

og ministeren bedes desuden redegøre for udviklingen i de udbetalte beløb?” 

 
Endeligt svar: 

Tabel 1 og 2 viser henholdsvis antal offentligt forsørgede ikke-vestlige1 indvandre-

re og efterkommere i årene 2006 til 2015. Tabellerne omfatter modtagere af alle de 

ydelser, der findes på Jobindsats.dk, dvs. a-dagpenge, kontantydelse, arbejdsmar-

kedsydelse, særlig uddannelsesydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrati-

onsydelse, revalidering og forrevalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, res-

sourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. Opgørelsen in-

kluderer således ikke alle offentlige forsørgelsesydelser, fx indgår Statens Uddan-

nelsesstøtte (SU) og folkepension ikke i opgørelsen. Tallene er opgjort i fuldtids-

personer. 

 

Antallet af offentligt forsørgede fuldtidspersoner, som opgjort på Jobindsats.dk, er 

sammenholdt med tal fra Danmarks Statistik for antal 16-66 årige ikke-vestlige 

indvandrere og efterkommere pr. 1. januar i hvert af årene 2006-20152. 

 

Det fremgår af tabel 1, at antallet af offentligt forsørgede ikke-vestlige indvandrere 

i perioden 2006-2015 var på sit laveste i 2008 med 67.800 fuldtidspersoner. I peri-

oden fra 2006-2008 faldt antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsør-

gelse, hvorefter antallet er steget i perioden 2008-2015. Antallet var således 96.400 

fuldtidspersoner i 2015. Udviklingen i antallet af offentligt forsørgede ikke-vestlige 

indvandrere efter 2008 skal dels ses på baggrund af den økonomiske krise og dels 

                                                      
1 Vestlige lande: Alle EU-lande samt Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San 

Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Fra 1. januar 

2007 er Bulgarien og Rumænien en del af EU. De indgår fra samme dato i Vestlige lande. 

Fra 1. juli 2013 er Kroatien en del af EU. Landet indgår fra samme dato i Vestlige lande. 

Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande. 
2 Der kan være mindre forskelle i opgørelsen af status som indvandrer og efterkommer hos 

henholdsvis Danmarks Statistik og i Jobindsats.dk. Det vurderes dog ikke at påvirke ni-

veauet for andelen af indvandrere og efterkommere på ydelser. 
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på baggrund af, at antallet af ikke-vestlige indvandrere i Danmark er steget hvert år 

siden 2006.  

 

Andelen af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse følger samme møn-

ster. Der er sket en stigning fra 32,2 pct. i 2008 til 37,2 pct. i 2015, men andelen 

ligger under niveauet i 2006 (38,1 pct.).  

 
Tabel 1. Antal og andel offentligt forsørgede (fuldtidspersoner) ikke-vestlige 
indvandrere i årene 2006-2015 

 
Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk   

 

Tabel 2 viser, at andelen af offentligt forsørgede ikke-vestlige efterkommere (14,8 

pct. i 2015) er betydeligt lavere end andelen af offentligt forsørgede blandt ikke-

vestlige indvandrere (37,2 pct. i 2015).  

 

Som det har været tilfældet for ikke-vestlige indvandrere, er andelen af offentligt 

forsørgede ikke-vestlige efterkommere også steget set over perioden 2008-2015. 

Andelen af offentligt forsørgede ikke-vestlige efterkommere udgjorde i 2008 10,5 

pct. mod de nævnte 14,8 pct. i 2015. Andelen har ligget nogenlunde stabilt i årene 

2010-2015. 

 
Tabel 2. Antal og andel offentligt forsørgede (fuldtidspersoner) ikke-vestlige 
efterkommere i årene 2006-2015 

 
 
Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats.dk   
 

Tabel 3 viser de offentlige forsørgelsesudgifter til ikke-vestlige indvandrere og ik-

ke-vestlige efterkommere i hvert af årene 2006 til 2015. Tallene er opgjort i faste 

priser (2016-niveau) og omfatter udgifter til modtagere af a-dagpenge, kontant-

ydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse, kontanthjælp, uddannel-

seshjælp, integrationsydelse, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, jobafkla-

År Indvandrere i alt Off. forsørgede indv. Andel off. fors. indv.

2006 197.889 75.477 38,1 pct.

2007 202.678 70.504 34,8 pct.

2008 210.472 67.799 32,2 pct.

2009 219.512 73.559 33,5 pct.

2010 225.323 79.073 35,1 pct.

2011 231.409 81.192 35,1 pct.

2012 235.425 84.190 35,8 pct.

2013 239.917 86.721 36,1 pct.

2014 247.891 89.478 36,1 pct.

2015 259.010 96.419 37,2 pct.
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ringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. 

Opgørelsen inkluderer således ikke alle offentlige forsørgelsesydelser, fx indgår 

Statens Uddannelsesstøtte (SU) og folkepension ikke i opgørelsen. 

 
Tabel 3. Offentlige forsørgelsesudgifter, ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere i årene 2006-2015, faste priser i mio. kr., 2016-niveau 

 
Kilde: Jobindsats.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Jørn Neergaard Larsen 

 

År

Indvandrere ikke-

vestlige lande

Efterkommere ikke-

vestlige lande

2006 11.211 421

2007 10.688 426

2008 10.340 446

2009 11.371 599

2010 12.566 767

2011 12.842 865

2012 13.714 999

2013 13.984 1.111

2014 14.208 1.149

2015 14.836 1.197


