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Svar på Udlændinge- og Integrationsudvalgets spørgsmål nr. 55 

(Alm. del) af 25. november 2019 stillet efter ønske fra Andreas 

Steenberg (RV)  

Spørgsmål 

Vil ministeren som opfølgning på svar på UUI alm. del – spm. 148, folketingsåret 

2018-19, 2. samling, oplyse arbejdsudbuds- og beskæftigelseseffekten af tilkomne 

personer, der i årene 2013-2018 er blevet familiesammenført med deres danske 

ægtefælle? 

Svar 

Fra 2013 til 2018 er der årligt kommet mellem 1.100 og 1.500 personer til Dan-

mark som følge af familiesammenføringer til danske ægtefæller, jf. tabel 1. Samlet 

set har der over hele perioden været 7.710 familiesammenføringer til danske ægte-

fæller. 

Tages der højde for, at de familiesammenførte i indvandringsåret ikke har været i 

landet hele indvandringsåret, samt at nogle familiesammenførte kan være udvan-

dret eller døde i årene efter indvandringsåret, svarer de 7.710 familiesammenførte 

til i gennemsnit knap 3.800 helårspersoner årligt1.  

Det er imidlertid kun knap halvdelen af denne udvidelse af befolkningen, der af-
spejler sig i øget arbejdsstyrke. De familiesammenførte har således bidraget til en 

 

1 Opgjort samlet over perioden 2013-18 delt ud på de 6 år. 

Tabel 1 

Antal familiesammenførte til danske ægtefæller, 2013 til 2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Hele  

perioden 

Familiesammenførte 1.530 1.200 1.310 1.110 1.380 1.190 7.710 

 

 
Anm.: Tabellen omfatter familiesammenføringer til danske ægtefæller. Personer, som efter familiesammenføring, er 

døde eller udvandret inden årets udgang indgår ikke i opgørelsen. Tallene er afrundet til nærmeste 10 

personer. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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samlet udvidelse af arbejdsstyrken med i gennemsnit godt 1.850 helårspersoner år-
ligt over perioden 2013-18, jf. tabel 2. Da ledigheden er relativt begrænset (2,4 pct.), 
har stigningen i arbejdstyrken givet anledning til en stigning i beskæftigelsen sva-
rende til i gennemsnit godt 1.800 helårspersoner årligt. Det skal dog ses i forhold 
til en stigning i den del af befolkningen, som ikke er i beskæftigelse, på knap 2.000 
helårspersoner årligt over perioden 2013-18.      

I 2013 bidrog de familiesammenførte til en stigning i arbejdsstyrken på 190 

helårspersoner, svarende til at knap 25 pct. af de familiesammenførte til danske 

ægtefæller var i arbejdsstyrken. I 2018 var over halvdelen af de 

familiesammenførte til danske ægtefæller i arbejdsstyrken. Den større andel af 

helårspersoner i arbejdsstyrken over tid skal ses i lyset af, at bidraget til 

arbejdsstyrken i fx 2018 kommer fra personer, der er blevet familiesammenført i 

2013, 2014 osv. Bidraget til arbejdsstyrken i 2018 kommer derfor fra en gruppe, 

som i gennemsnit har længere opholdstid i Danmark og dermed typisk også en 

stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet end gruppen af familiesammenførte i 

2013, som kun består af personer familiesammenført i 2013. 

 

Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 

Tabel 2 

Arbejdsmarkedstilknytning målt i helårspersoner for familiesammenførte til danske ægtefæller 

i perioden 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Samlet over  

hele perioden 

 Helårspersoner 

Familiesammenførte siden 2013 770 2.090 3.230 4.420 5.470 6.690 22.680 

- heraf i arbejdsstyrken  190 730 1.360 2.140 2.920 3.810 11.140 

- heraf beskæftigede 180 720 1.340 2.090 2.840 3.700 10.880 

 

 
Anm.: De familiesammenførtes arbejdsmarkedstilknytning er baseret på Danmarks statistiks 

arbejdsmarkedsregnskab. Arbejdsmarkedsregnskabet indeholder en detaljeret helårsopgørelse over 

befolkningens socioøkonomiske status, hvor det i opgørelsen er personens primære status den 

enkelte dag, der ligges til grund. Tilknytningen til arbejdsmarkedet er opgjort fra den 1. i måneden 

efter personen har fået opholdstilladelse som familiesammenført til en dansk ægtefælle og til og med 

31. december 2018 eller til personen er død eller udvandret. Arbejdsstyrken består af ledige og 

beskæftigede. Beskæftigede omfatter selvstændige, lønmodtagere og personer midlertidigt fraværende 

fra beskæftigelse pga. barsel eller sygdom. Ledige består af dagpengemodtagere og 

kontanthjælpsmodtagere, der skønnes at være klar til at varetage et job. De resterende personer er 

uden for arbejdsstyrken. Tallene er afrundet til nærmeste 10 personer. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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