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Udlændinge- og Integrationsudvalget har i brev af 1. juni stillet følgende spørgsmål 

nr. 555 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter 

Skaarup (DF). 

Spørgsmål nr. 555: 
”Vil ministeren i forlængelse af svar på BEU alm. del - spm. 394 oplyse, hvor 

mange af de syriske statsborgere, der fik tilkendt dansk førtidspension i 2020, og 

som er kommet til Danmark som flygtninge i forbindelse med flygtningekrisen i 

2015-2016, samt fremsende en oversigt over deres fordeling på alder og køn?” 
 

Svar: 

Det fremgår af svar på BEU 394, at der i alt var 138 syriske statsborgere, som fik 

tilkendt førtidspension i 2020. Heraf havde 119 personer opholdsgrundlag som 

flygtninge, og 59 kom til Danmark som flygtninge i 2015 og 20161.  

Det bemærkes, at ret til fuld førtidspension afhænger af bopælstiden i riget. Efter 

de gældende regler er betingelsen for fuld pension, at man har fast bopæl her i riget 

i mindst 9/10 af optjeningsperioden fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvorfra 

førtidspensionen ydes. Ydelsens størrelse afhænger således af, hvor mange år, man 

har boet her i riget. Tidligere kunne flygtninge også tælle bopælsår i hjemlandet 

med, men disse regler blev ændret i 2018. Når man ikke har ret til en fuld pension, 

kan man blive supplereret op – men højst til den ydelse man ellers ville kunne have 

modtaget i kontanthjælpssystemet, dvs. selvforsørgelses-og hjemsendelsesydelse- 

eller overgangsydelse. 

Tabel 1 nedenfor viser antallet af syriske statsborgere, der fik tilkendt førtidspen-

sion i 2020 og kom til Danmark som flygtninge i 2015-2016, fordelt på alder og 

køn.  

 

                                                      

1 36 af de syriske statsborgere, som fik tilkendt førtidspension i 2020, kom til Danmark som 

flygtninge i 2014, mens de resterende 24 personer kom til Danmark som flygtninge før 

2014 eller efter 2016. 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 2020-21
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 555

Offentligt



2 

 

Tabel 1  

Antal syriske statsborgere, der fik tilkendt førtidspension i 2020 og kom til 

Danmark som flygtninge i 2015-2016.  

 Antal 

I alt 59 

  

Fordelt på alder  

25-34 år 5 

35-39 år 6 

40-44 år 12 

45-49 år 11 

50-54 år 9 

55-59 år 5 

60-65 år 11 

  

Fordelt på køn  

Kvinder 17 

Mænd 42 
 

 Anm.: Opholdsgrundlag er grundlaget for første opholdstilladelse efter ankomst i Danmark. Alder er opgjort 31. de-

cember 2020. 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 

Venlig hilsen 

Peter Hummelgaard 

Beskæftigelsesminister 

 


