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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 31. januar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 
263 (alm. del), som hermed besvares endeligt. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Leif Lahn Jensen (S). 
 

Spørgsmål nr. 263: 
” Ministeren bedes redegøre for omfanget af socialt bedrageri med sociale ydelser i 
de boligområder, som fremgår af ghettolisten og fordele bedragerne på hhv. etnisk 
danske og indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige og ikke-vestlige lande i 

en tabel. ” 
 

Svar: 
Beskæftigelsesministeriet har, jf. besvarelsen af BEU alm. del spørgsmål nr. 261, 
ikke opgørelser, der kan belyse det samlede omfang af sager om uberettiget modta-
gelse af sociale ydelser. 

 
For så vidt angår udbetaling af sociale ydelser i ghettoområder foreligger der heller 
ikke opgørelser til belysning af dette spørgsmål. 

 
Det er dog muligt at belyse, hvor mange sanktioner, der er givet som følge af, at en 
person uberettiget har modtaget hjælp samtidig med arbejde eller ophold i udlan-

det, jf. §§ 42 og 43 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). Det vil sige, når mod-
tagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp samt modtagere af 
ressourceforløbsydelse under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb har fået en 

sanktion, fordi de ikke har oplyst om, at de arbejdede, mens de modtog hjælpen, el-
ler fordi de uberettiget var rejst til udlandet.  

 

I de boligområder, som fremgår af ghettolisten, blev 1,3 pct. af kontanthjælpsmod-
tagerne med dansk oprindelse i 2017 sanktioneret efter aktivlovens §§ 42-43 som 
følge af manglende oplysninger om arbejde eller uberettiget modtaget hjælp under 

ophold i udlandet, mens 1,2 pct. af indvandrerne fra ikke-vestlige lande blev sank-
tioneret, jf. tabel 1.  
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Tabel 1. Antal sanktioner og andel personer sanktioneret efter aktivlovens §§ 42–43 

som følge af manglende oplysninger om arbejde hhv. uberettiget hjælp under ophold 

i udlandet i perioden 2016-2017 (Ghettoområder), fordelt på ydelse og herkomst. 

Ydelse Herkomst 
Antal sanktioner 

Andel personer sankti-

oneret, pct. 

2016 2017 2016 2017 

Kontanthjælp 

Personer med dansk oprindelse 20 43 0,5 1,3 

Indvandrere fra vestlige lande 11 9 1,7 2,2 

Efterkommere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 141 100 1,2 1,2 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 6 7 1,8 1,8 

Uddannelseshjælp 

Personer med dansk oprindelse 11 5 0,6 0,3 

Indvandrere fra vestlige lande 2 3 2,3 3,8 

Efterkommere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 12 18 1,0 1,3 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 21 14 1,1 0,9 

Integrationsydelse 

Personer med dansk oprindelse 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Efterkommere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 10 29 0,5 1,2 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Ressourceforløb 

Personer med dansk oprindelse 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Efterkommere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 0 6 0,0 0,6 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Jobafklaringsforløb 

Personer med dansk oprindelse 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Efterkommere fra vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 0 0 0,0 0,0 

Ukendt ydelse 

Personer med dansk oprindelse 2 3 - - 

Indvandrere fra vestlige lande 0 0 - - 

Efterkommere fra vestlige lande 0 0 - - 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 4 5 - - 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 0 3 - - 

Kilde: KMD Aktiv, Cpr-registeret 

Anm.: Ghettoområderne er opgjort efter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets liste pr. 1. december 2016. Andel 

personer sanktioneret opgøres som antal sanktionerede ydelsesmodtagere bosiddende i et af ghettoområderne divide-

ret med antal ydelsesmodtagere som i løbet af året har været bosiddende i et af ghettoområderne. 
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