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Stigning i beskæftigelse blandt personer fra ikke-vestlige lande 

 
Til Beskæftigelsesudvalget 

 
Jeg vil gerne oplyse Beskæftigelsesudvalget om nye tal, der viser, at beskæftigel-
sen samlet er steget med mere end 120.000 fra 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017. 

De fleste, nemlig 114.000 personer eller til 94 pct., er kommet i almindeligt arbejde 
og dermed ikke i støttet beskæftigelse som løntilskudsjob, skånejob eller flexjob. 
 

Ser man alene på indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er beskæfti-
gelsen steget med 40.000. Heraf er 38.700 eller 96 procent af dem kommet i et al-
mindeligt job og dermed ikke i støttet beskæftigelse. 

 

 

Figur 1. Stigning i beskæftigelsen 1. kvt. 2015 - 4. kvt. 2017 

Kilde: Jobindsats, særopgørelse. 
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Det er ikke er muligt at udskille voksenlærlinge og vikarer ved jobrotation fra 

ustøttet beskæftigelse. Men der er færre på disse ordninger i 2017 end i 2015.  
 
Det er heller ikke muligt at udskille personer i IGU fra ustøttet beskæftigelse. Ved 

udgangen af 2017 var der 846 registrerede IGU-forløb, som fortsat var i gang. 
Ordningen eksisterede ikke i 1. kvartal 2015. De 846 IGU-forløb svarer til ca. 2 
pct. af den samlede stigning i beskæftigelsen for ikke-vestlige indvandrere og ef-

terkommere i perioden.  

  
Med hensyn til spørgsmålet om 225-timers reglen i forhold til beskæftigelsesfrem-

gangen, er det desværre ikke muligt at afgøre, om der er tale om job i forbindelse 
med 225-reglen.  
 

Hvor mange indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, som virksomhe-
derne selv har hentet hertil, kan man ikke præcist se af registertallene. Men 
spørgsmålet kan belyses ud fra stigningen i, hvor mange der er kommet til landet 

via en af ordningerne for arbejde og ophold til erhverv for tredjelandsborgere 
(ekskl. greencard).  
 

Her er der skete en stigning fra knap 10.000 til godt 14.500 i perioden. Denne stig-
ning på ca. 4.500 svarer til 11,5 pct. af beskæftigelsesfremgangen for indvandrere 
og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det svarer til knap 4 pct. af den samlede 

stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen, jf. figur 2. 
 

Figur 2. Stigning i beskæftigelsen 1.kv.2015-4.kv.2017, fordelt på ophold til 
erhverv for 3.landsborgere (ekskl. greencard) og beskæftigelse i øvrigt. 

 
Kilde: Jobindsats, særopgørelse. 
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