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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 8. januar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 
204 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mattias 
Tesfaye (S). 
 
Spørgsmål nr. 204: 

”Ministeren bedes i en tabel oplyse, hvordan antallet af personer som i dag er på 
hhv. førtidspension, fleksjobvisiterede (i fleksjob og på ledighedsydelse) og 
i ressourceforløb (på ressourceforløbsydelse) fordeler sig på herkomst (dansk op-
rindelse, vestlig oprindelse og ikke-vestlig oprindelse).” 
 
Svar: 
Dansk økonomi befinder sig en i gunstig situation, med gode udsigter for arbejds-
markedet, hvor flere har mulighed for at forsørge sig selv og bidrage på arbejds-
markedet. I en sådan situation er det vigtigt, at vi får alle med – også dem på kan-
ten af vores arbejdsmarked.  
 
Indvandrere fra ikke-vestlige lande er overrepræsenteret blandt modtagere af før-
tidspension og ressourceforløbsydelse samt fleksjobvisiterede (fleksjob og ledig-
hedsydelse).  
 
Senest tilgængelige tal fra november 2017 viser, at omkring 315.000 personer var 
førtidspensionister, fleksjobvisiterede (i fleksjob og på ledighedsydelse) eller i et 
ressourceforløb.  
 
Heraf var 39.625 personer indvandrere fra ikke-vestlige lande, hvilket svarer til 
13,7 pct. af det samlede antal indvandrere fra ikke-vestlige lande mellem 18 og 64 
år. jf. tabel 1 og 2.  
 
Blandt hele befolkningen modtager 9 pct. i alderen 18 til 64 år en af de fire ydelser. 
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Tabel 1. Antal personer efter ydelse og herkomst, november 2017 

 Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb I alt 

Personer med dansk oprindelse 170.058 65.966 13.970 16.942 266.936 

Indvandrere fra vestlige lande 4.006 1.196 337 425 5.964 

Efterkommere fra vestlige lande 404 101 18 52 575 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 30.826 3.491 1.308 4.000 39.625 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 1.265 195 96 343 1.899 

Personer i alt 206.559 70.949 15.729 21.762 314.999 

 
Anm: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. 
Det bemærkes, at invaliditetsydelse ikke er medtaget i opgørelsen over antal førtidspensioner. For fordelingen af personer efter herkomst 
se: http://www.jobindsats.dk/jobindsats/hjaelp/fordelingsvariable/ 
I alt viser summen af personer på Førtidspension, Fleksjob, Ledighedsydelse eller Ressourceforløb. 
Kilde: KMD's register for sociale pensioner, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA 
  

 
 
Tabel 2. Andel indenfor hver herkomst-gruppe, der modtager en af de fire ydelser,  

november 2017 i pct. 

 Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb I alt 

Personer med dansk oprindelse 5,8 2,2 0,5 0,6 9,1 

Indvandrere fra vestlige lande 2,0 0,6 0,2 0,2 2,9 

Efterkommere fra vestlige lande 4,3 1,1 0,2 0,5 6,1 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 10,7 1,2 0,5 1,4 13,7 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 2,1 0,3 0,2 0,6 3,2 

Personer i alt 5,9 2,0 0,4 0,6 9,0 

 
Anm: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. 
Det bemærkes, at invaliditetsydelse ikke er medtaget i opgørelsen over antal førtidspensioner. For fordelingen af personer efter herkomst 
se: http://www.jobindsats.dk/jobindsats/hjaelp/fordelingsvariable/  
Andelen af herkomst-gruppen findes ved at benytte folketallet for 4. kvartal 2017. Der benyttes antallet i hver gruppe der er mellem 18 og 
64 år. I alt viser summen af personer på Førtidspension, Fleksjob, Ledighedsydelse eller Ressourceforløb. 
Kilde: Danmarks Statistik, KMD's register for sociale pensioner, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA 
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