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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 15. juni 2017 stillet følgende 

spørgsmål nr. 915 (alm. del) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 915: 

 

Vil ministeren kommentere artiklen "Flertal: Tredje generation skal ikke tælle 

som danskere" på Jyllands-posten.dk den 14. juni 2017? Vil ministeren bede 

Danmarks Statistik om at oplyse, hvor mange indvandrere, efterkommere og 

børn af efterkommere der vil være i Danmark i 2060, således at vi kan forholde 

os til de langsigtede konsekvenser af indvandringen? Herunder bedes ministeren 

oplyse på hvilke andre områder det efter ministerens opfattelse vil være relevant 

at medtage børn af efterkommere? 

 

Svar: 

 

Pr. 1. januar 2017 er der ifølge Danmarks Statistik 20.187 børn af efterkommere 

med ikke vestlig baggrund i Danmark. Af denne gruppe er 99 pct. under 25 år. 

Danmarks Statistik har offentliggjort statistik herfor siden 2007, og nærmere op-

lysninger om børn af efterkommere kan bestilles fra Danmarks Statistik af forske-

re og andre, som foretager analyser på området. Udlændinge og Integrationsmini-

steriet har også benyttet disse oplysninger i forskellige tilfælde.  

 

Når ministeriet og andre myndigheder i mange analyser ikke opdeler resultaterne 

særskilt på ”bør  af efterko ere”, skyldes det bl.a., at gruppen hidtil har været 

af meget begrænset størrelse.  

 

Som det fremgår af artiklen, bliver det imidlertid løbende mere relevant at med-

tage den stigende gruppe af børn af efterkommere i analyser. Udlændinge- og 

Integrationsministeriet vil derfor fremover mere systematisk lave analyser, der 

også omfatter denne gruppe, når det er relevant – fx i forhold til spørgsmål om 

brug af dagtilbud og karakterer i grundskolen mv. 

 

Ministeriet udarbejder, som det også fremgår af tidligere svar, ikke befolknings-

fremskrivninger, som foretages af Danmarks Statistik.  
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Danmarks Statistik har oplyst, at det fagligt vil være muligt at udarbejde en be-

folkningsfremskrivning, der eksplicit viser udviklingen i antallet af børn af efter-

kommere i de kommende år, men at dette vil være en opgave, som forudsætter 

særskilt finansiering.  Udgiften skønnes umiddelbart at udgøre 0,6 mio.kr. 

 

Jeg synes grundlæggende, at det vil være både fagligt relevant og hensigtsmæssigt 

at gennemføre en sådan befolkningsfremskrivning, hvis der kan anvises den nød-

vendige finansiering. 

 

 

Inger Støjberg   

   / 

    Henrik Kyvsgaard 


