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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 6. februar 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 335 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er genfremsendt den 21. februar 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Rasmus Jarlov (KF). 

Spørgsmål nr.335: 

”Kan ministeren oplyse, hvor stort et tilskud indvandrere og deres efterkommere udlø-

ser i den eksisterende udlændingeudligning sammenlignet med den ordning regerin-

gen foreslår? Spørgsmålet stilles i forbindelse med regeringens udspil ”Råd til velfærd 
i alle kommuner – mere retfærdig udligning.” 

Svar: 

Der indgår i udspillet en justering af udlændingeudligningen, som reducerer det sam-

lede tilskud i ordningen med i alt 0,9 mia. kr. Det indebærer, at voksne efterkommere 

ikke indgår i basisbeløbet, og at forholdet mellem de aldersbetingede tilskud tilpasses 

svarende til resultaterne af en undersøgelse fra VIVE. Justeringen sigter på at løse de 

største problemer med bl.a. vækst i ordningen.  

Reduktionen af ordningen har således bl.a. baggrund i denne undersøgelse fra VIVE 

fra 2013-2014. Imidlertid vurderes der at være en usikkerhed i denne undersøgelse, og 

der vurderes at være sket en udvikling i udgifterne siden.  

Den konkrete størrelse af nedjusteringen er således fastsat under hensyntagen til at 

nogle kommuner har højere omkostninger som følge af afledte udgifter til indsatser til 

forebyggelse af kriminalitet, bekæmpelse af parallelsamfund mv. som følge af at disse 

kommuner har en høj andel af udlændinge. Det vurderes også, at der de i de generelle 

tilbud som dagsinstitutioner og skoler er en merudgift til særlige indsatser som følge af 

en høj koncentration af udlændinge. Der kan også være tale om øgede udgifter til ef-

terkommere, som selv i 3. generation er dårligt integrerede, og som ikke indgår i ud-

lændingeudligningen.  

Tilskudsbeløbene i den nuværende og i den foreslåede ordning fremgår af tabel 1. 
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Tabel 1  

Tilskudsbeløb vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige lande 

Kr. 
 

Nuværende ordning 
 

Foreslåede ordning 

Tilskud pr. udlænding 6.228 5.708 

Yderligere tilskud pr. 0-5 
årig udlænding 

6.091 8.887 

Yderligere tilskud pr. 6-
16 årig udlænding 

25.017 20.056 
 

  

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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