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Folketingets Beskæftigelsesudvalg 

Christiansborg 

8. juni 2021 

Svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 453 (Alm. del) af 

11. maj 2021 stillet efter ønske fra Hans Andersen (V) 

Spørgsmål 

Vil ministeren opgøre, hvor meget udlændinge, der kommer til Danmark på be-
løbsordningen, bidrager med til statskassen i gennemsnit om året? Ministeren be-
des ligeledes i besvarelsen opgøre det samlede årlige provenu fra udlændinge, der 
kommer til Danmark på beløbsordningen. 

Svar 

Der er i svaret taget udgangspunkt i finansministeriets seneste nettobidragsopgø-

relse, som indeholder en fordeling af de samlede offentlige indtægter og udgifter 

på de enkelte personer i befolkningen.  

I 2017, som er det seneste år, der foreligger data om nettobidrag, bidrog personer 

på beløbsordningen med i gennemsnit ca. 297.000 kr. til de offentlige finanser, jf. 

tabel 1. Til sammenligning udgør det gennemsnitlige nettobidrag blandt fuldtidsbe-

skæftigede i Danmark ca. 247.000 kr.  

Nettobidraget for personer på beløbsordningen skal ses i sammenhæng med, at 

det centrale krav i beløbsordningen er, at ansættelsen giver en årlig indkomst på 

mindst 408.800 kr. i 2017. 

 

Tabel 1 

Nettobidrag for personer på beløbsordningen og fast-track ordningens beløbsspor, kr. (2017-niveau) 

 Nettobidrag Helårspersoner Gennemsnit 

 Mia. kr. 1.000  1.000 kr. 

Nettobidrag for alle 2,5 8 297 

Nettobidrag for nytilkomne i 2017 0,6 2 299 

 

 

Anm.: Tallene omfatter personer på beløbsordningen samt fast-track ordningens beløbsspor. Det gennemsnitlige 

nettobidrag er opgjort som det samlede nettobidrag for gruppen divideret med antal helårspersoner og angi-

ver således det gennemsnitlige nettobidrag på helårsniveau. Der tages dermed højde for, at nogle personer 

ikke har været i landet i hele 2017. 

Kilde: Egne beregninger på registerdata fra Danmarks Statistik. 
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Opgørelsen omfatter alle, der var på beløbsordningen i 2017. Opregnet til helårs-

niveau er det gennemsnitlige nettobidrag for nytilkomne imidlertid på omtrent 

samme niveau som for øvrige personer på beløbsordningen.   

Samlet set bidrog personer på beløbsordningen med omkring 2,5 mia. kr. til de of-

fentlige finanser 2017. Bidraget til de offentlige finanser for personer, som kom til 

Danmark i løbet af 2017 på beløbsordningen var omkring 580 mio. kr. Medtages 

eventuelle familiemedlemmer, som kan bidrage med skatteindtægter eller trække 

på de offentlige udgifter til uddannelse, sundhed mv., var nettobidraget for perso-

ner på beløbsordningen i 2017 omkring 2,2 mia. kr., jf. Indvandreres nettobidrag til de 

offentlige finanser i 2017, Finansministeriet juni 2020.  

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 
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