
UDENRIGSMINISTERIET  7. september 2016 
   

 
     

Besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 1372 af 
29. august 2016 til udenrigsministeren stillet 
af Mette Gjerskov (S). 

 
§ 20-spørgsmål nr. S 1372:  
 
Hvor mange millioner kroner og hvor stor en procentdel har udenrigsministeren tænkt sig at 
føre tilbage til den reelle udviklingsbistand fra det beløb, som skulle have været brugt på flygt-
ninge i Danmark, men nu bliver til overs på grund af et fald i tilstrømningen af flygtninge til 
Danmark?  
 
Svar: 
 
For besvarelsen lægges til grund, at spørgsmålet vedrører 2016 og 2017.  
 
Det skal indledningsvist bemærkes, at det kun er en andel af de samlede udgifter til flygtninge, 
asylansøgere samt personer med midlertidig opholdstilladelse, der kan opgøres som udviklings-
bistand. Udgifterne vedrører Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet samt andre, res-
sortansvarlige ministerier, der ligeledes har ansvaret for beregning og indrapportering på deres 
respektive områder.  
 
I 2016 overføres 960 mio. kr. som følge af besparelserne på den del af udgifterne til flygtnin-
gemodtagelsen, der opgøres som udviklingsbistand. Overførslen planlægges hjemlet i et akt-
stykke. 
 
I 2017 foreslås at overføre 1.135 mio. kr. Disse midler er på forslaget til finanslov for 2017 op-
ført under § 35. Generelle reserver, men foreslås overført til § 6.3. i forbindelse med ændrings-
forslagene til finansloven i efteråret.  
 
Nedjusteringen af asylprognosen for 2016 og 2017 til 10.000 asylansøgere årligt medfører et 
fald i de forventede udgifter til asyl og integration. Samlet set forventes udgifterne til asyl og 
integration i 2016 at være ca. 1,5 mia. kr. lavere end forudsat på finansloven for 2016. For 2017 
er de budgetterede udgifter nedjusteret med ca. 3,0 mia. kr. i forhold til, hvad der var forudsat 
på finansloven for 2016. Det svarer til, at hhv. 64 pct. i 2016 og 38 pct. i 2017 af de samlede 
besparelser som følge af nye asylskøn overføres til den del af udviklingsbistanden, der admini-
streres af Udenrigsministeriet (§ 6.3.). 
 
Det skal bemærkes, at den samlede ramme for udviklingsbistanden nedjusteres grundet ændret 
BNI-skøn baseret på Økonomisk Redegørelse fra august 2016. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at udgiftsskønnene i forbindelse med ændringsforslagene til fi-
nansloven for 2017 vil kunne ændre sig. 
 
Der henvises i øvrigt til besvarelse af spørgsmål S 1369. 
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