
 

  

Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 18. marts 2016 

 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 163 (alm. del) af 22. 
februar 2016  

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse det forventede antal nytilkomne ikke-vestlige indvandrere 

i hvert af årene fra 2016 til 2020, som ligger til grund for Finansministeriets sene-

ste 2020-fremskrivning og opgørelse af det økonomiske råderum frem mod 2020? 

I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse om disse forventninger stemmer 

overens med den nuværende tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte. 

 

Svar 

Finansministeriets seneste 2020-fremskrivning, Opdateret 2020-forløb, september 2015, 

bygger på befolkningsprognosen fra maj 2015. Det er den senest offentliggjorte 

befolkningsprognose fra Danmarks Statistik.  

 

Antallet af nytilkomne indvandrere fra ikke-vestlige lande udgør i gennemsnit 

knap 17.000 personer om året i befolkningsprognosen i perioden 2016-2020, jf. 

tabel 1. Heraf udgør asylansøgere og familiesammenførte til asylansøgere ca. 4.500 

personer om året. 

 

 

Den øgede asyltilstrømning gennem 2015 og forventningen om en fortsat høj 

indvandring fremover betyder, at DREAMs befolkningsprognose fra maj 2015 

med stor sandsynlighed vil undervurdere indvandringen i de kommende år.  

 

De skøn for antallet af asylansøgere og opholdstilladelser, som blev lagt til grund 

for finansloven for 2016 i december, ligger i den forbindelse væsentligt over be-

folkningsprognosen fra maj. I finansloven for 2016 forudsættes således, at ca. 

25.000 personer vil få opholdstilladelse i 2016.  

Tabel 1 

Nytilkomne indvandrere i befolkningsprognosen for 2015 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1.000 personer      

I alt 18 17 17 16 16 

Heraf flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge 

5 5 4 4 4 

  
 
Anm.: Indvandringen er opgjort ultimo året. 

Kilde: DREAM. 
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  Side 2 af 2 

 

Den øgede flygtningetilstrømning er dermed fuldt afspejlet i de budgetterede of-

fentlige udgifter for 2016. I budgetteringen for 2017 til 2019 er der ligeledes taget 

højde for en højere tilstrømning end forudsat i befolkningsprognosen. 

 

 

I den kommende 2020-fremskrivning af dansk økonomi, som offentliggøres med 

Danmarks Konvergensprogram 2016 i april, indarbejdes en justeret befolkningsprog-

nose med en opjustering af antallet af ikke-vestlige indvandrere. Det afspejler ale-

ne ændringen i antallet af opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte 

til flygtninge i perioden fra 2016-2019, således at antallet matcher forudsætninger-

ne fra finansloven for 2016. 

 

I den opdaterede befolkningsprognose ventes befolkningen at blive øget med 

knap 100.000 personer frem mod 2020 i forhold til befolkningsprognosen fra maj, 

jf. tabel 3. 

 

 

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med Danmarks Konvergensprogram 2016 

fremlægges en fuld vurdering af dansk økonomi og de offentlige finanser frem 

mod 2020. Her vil de nye forudsætninger, herunder betydningen af flygtningetil-

strømningen, blive indarbejdet i vurderingen af de offentlige finanser og det fi-

nanspolitiske råderum. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Finansministeren 

Tabel 2 

Antal opholdstilladelser på finansloven for 2016 

 2016 2017 2018 2019 

1.000 opholdstilladelser     

FL16 25 28 20 19 

  

 
Anm.:  Opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge opgøres ultimo året. 

Kilde:  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 

Tabel 3 

Udviklingen i befolkningen som følge af den øgede tilstrømning 

 2016 2017 2018 2019 2020 

1.000 personer      

Merindvandring i forhold til befolknings-
prognosen fra maj 2015 

25 47 67 83 97 

  

 
Anm.:  Befolkningen er medioficeret. Der tages højde for genudvandring, dødelighed, fertilitet mv. Tabellen afviger 

fra data for tilkendte opholdstilladelser, der opgøres ultimo året.  

Kilde:  DREAM på baggrund af data fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt egne beregninger. 
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