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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 31. august 2020 stillet følgende 
spørgsmål nr. 412 (alm. del) efter ønske fra Pia Kjærsgaard (DF) til udlændinge- og 
integrationsministeren, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 412: 

 

Vil ministeren udarbejde en opdateret redegørelse for, hvor mange af de 321 
palæstinensere, der i 1992 fik opholdstilladelse i Danmark i kraft af en særlov, der 
siden er dømt for kriminalitet, har fået bøde, har været på en eller anden form for 
overførselsindkomst, og hvor mange der i dag er på overførselsindkomst, herun-
der varig overførselsindkomst (jf. svar på UUI alm. del – spm. 127 (2017-2018))? 
Hvor mange af de 321 palæstinensere er i dag bosiddende i Korsør? 
 
 
Svar: 

 
Indledningsvis kan det oplyses, at der var 321 statsløse palæstinensere, der i 1992 
fik opholdstilladelse i Danmark i henhold til lov nr. 144 af 3. marts 1992 (lov om 
opholdstilladelse for statsløse palæstinensere fra Libanon) – også betegnet som 
palæstinenserloven.  
 
Af disse 321 personer var 270 personer bosiddende i Danmark ultimo 2019, jf. 
tabel 1 nedenfor. Der er ifølge Danmarks Statistiks registrering ingen af disse per-
soner, der var bosiddende i Korsør. 
 
Tabel 1. Personer, der har fået opholdstilladelse efter lov nr. 144 af 3. marts 

1992, som var bosiddende i Danmark ultimo 2019 

 

Bosiddende i Danmark Bosiddende i Korsør 

270 0 

Anm.: Personer som ikke længere er bosiddende i Danmark er enten døde eller udrejst. 

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet på baggrund af Danmarks Statistiks registre 
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Som det fremgår af nedenstående tabel 2, er der 71 personer, der har fået op-
holdstilladelse efter lov nr. 144 af 3. marts 1992, som i perioden 1992-2019 er 
blevet idømt en betinget eller ubetinget fængselsdom. Herudover er 133 personer 
blevet idømt bødestraf eller andet. 
 
Tabel 2. Personer, der har fået opholdstilladelse efter lov nr. 144 af 3. marts 

1992, som er blevet dømt for kriminalitet i perioden 1992-2019 

Type af dom Antal personer 

Ubetinget fængselsdom 38 
Betinget fængselsdom 33 
Bødestraf eller andet1 133 
I alt 204 

Anm.: Personer, der i løbet af perioden har modtaget to eller flere afgørelser, indgår kun i 
statistikken én gang efter følgende prioritering: ubetinget fængselsdom, dernæst betinget 
fængselsdom og til sidst bødestraf og andet. Bøder på mindre end 1.500 kr. for overtræ-
delse af færdselsloven indgår ikke i statistikken. 
1 Andet dækker her over udeblivelsesdom, foranstaltningsdom og undladt tiltale med 
advarsel. 
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 
Af tabel 3 nedenfor fremgår oplysninger om, hvor mange fuldtidspersoner i grup-
pen, der i perioden 2008-2019, modtog offentlig forsørgelse fordelt på en række 
ydelsestyper. Tabellen viser bl.a., at der i 2019 var 176 fuldtidspersoner, der mod-
tog offentlig forsørgelse, hvoraf de fleste (122 personer) modtog førtidspension.  
 
Det skal bemærkes, at oversigten alene indeholder oplysninger om modtagere af 
offentlig forsørgelse i den arbejdsdygtige alder, hvorfor modtagere af folkepensi-
on ikke indgår.  
 

Tabel 3: Personer, der har fået opholdstilladelse efter lov nr. 144 af 3. marts 

1992, som har modtaget offentlig forsørgelse i hvert af årene 2008-2019 fordelt 

på ydelsestype, fuldtidspersoner 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Registrerede nettoledige1 11 10 11 12 11 8 7 7 6 5 4 4 
Støttet beskæftigelse samt 
vejledning og opkvalificering2 22 21 18 16 15 15 14 15 15 16 16 18 
Førtidspension 92 103 113 118 117 120 122 122 122 124 123 122 
Kontanthjælp (passiv) 43 37 29 30 31 30 27 24 26 23 20 15 
SU 13 14 14 13 11 10 9 7 5 5 4 3 
Øvrige ydelser3 12 13 14 11 11 10 8 13 16 13 13 14 
I alt 192 198 199 200 195 193 187 188 189 185 181 176 

Anm.: Afvigelser i årene 2008-2019 fra svaret på spm. nr. 127 alm. del i 2017 skyldes opdaterede 
registre og/eller ændrede opgørelsesformer. Eksempelvis har der været en større revision af data-
grundlaget vedr. SU. År 2007 er udeladt, da der mangler oplysning om SU. Totalen kan afvige fra 
summen af ydelsestyperne pga. afrundinger. 
1 Registrerede nettoledige er ledige dagpengemodtagere, ledige kontanthjælpsmodtagere, personer 
på feriedagpenge og personer på arbejdsmarkedsydelse. 
2 Støttet beskæftigelse er virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, jobrotation, fleksjob, 
skånejob, servicejob og voksenlærlinge. 
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3 Øvrige ydelser er revalidering, G-dage, ledighedsydelse, sygedagpenge, barselsdagpenge jobrettet 
uddannelse, selvvalgt uddannelse på uddannelsesydelse, nytteindsats, jobafklaringsforløb, ressour-
ceforløb, orlov til børnepasning og integrationsydelse.  

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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