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Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 

2. september 2020 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 314 (Alm. del) af 5. august 

2020 stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)  

Spørgsmål 

Ministeren bedes på samme måde som i besvarelsen af FIU alm. del - spørgsmål 
575 af 3/9-18 ift. Finansministeriets rapport ”Økonomisk analyse: Indvandreres 
nettobidrag til de offentlige finanser i 2015” foretage opgørelsen af nettobidraget, 
hvor hhv. ”kollektivt forbrug” og ”øvrige udgifter” ikke medregnes, mens alle an-
dre metodiske antagelser skal være uændret. 

Svar 

I Finansministeriets analyser af nettobidrag til de offentlige finanser er alle offent-
lige indtægter og udgifter fordelt ud på befolkningen.  

En opgørelse af nettobidraget, der ikke medregner ”kollektivt forbrug” og ”øvrige 
udgifter”, der udgjorde henholdsvis 155 mia. kr. og 170 mia. kr. i 2017, svarende 
til ca. 30 pct. af de samlede offentlige udgifter, er ikke retvisende. 

Laves et regneeksempel, hvor der ses bort fra disse udgifter, går den offentlige 
saldo fra et overskud på 33 mia. kr. i 2017 til et overskud på 358 mia. kr., jf. tabel 1. 
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Nicolai Wammen 
Finansminister 

Tabel 1 

Nettobidrag til de offentlige finanser i 2017 fordelt på herkomst 

Mia. kr. i 2017-niveau Nettobidrag 
Kollektivt  

forbrug 
Øvrige  

udgifter  
Nettobidrag ekskl. kollektivt  

forbrug og øvrige udgifter 

Dansk oprindelse 58 133 149 340 

- Ikke vestlige indvandrere -15 10 9 4 

- Ikke vestlige efterkommere -17 5 4 -9 

- Vestlige indvandrere 9 6 7 23 

- Vestlige efterkommere -2 1 1 -1 

I alt 33 155 170 358 

 

 
Anm.: Som følge af afrunding kan summer af enkeltelementer afvige fra totaler.  

Kilde: Finansministeriets analyse Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2017 fra juni 2020. 
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