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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 29. oktober 2021 stillet følgende spørgsmål 

nr. 47 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af ikkemedlem Pia 

Kjærsgaard (MFU). 

Spørgsmål nr. 47: 

  
” Hvad er ministerens holdning til, at borgere på dagpenge og kontanthjælp afsløres i 

socialt bedrageri, når de tager på ferie uden at melde det til kommunen eller a-kassen, 

hvilket siden 1. juni 2021 har givet 585 sager, og kan ministeren oplyse fordelingen 

af sager opgjort på danskere, indvandrere (vestlige, Menapt-lande og øvrige ikke-

vestlige) og efterkommere (vestlige, Menapt-lande og øvrige ikke-vestlige) herunder 

oplyse deres status her i landet? 

Der henvises til artiklen »Hundreder gribes i lufthavnen for fusk med sociale ydelser« 

i Berlingske den 28. oktober 2021.” 

 

Svar: 

Jeg vil gerne starte med at slå fast, at det er helt og aldeles uacceptabelt, når nogen 

snyder med deres sociale ydelse. Det er underminerende for sammenhængskraften i 

vores samfund. Det er kommunernes og a-kassernes opgave, at oplyse og kontrol-

lere, at borgere på ydelser selvfølgelig stå til rådighed for det danske arbejdsmar-

ked.   

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der er ansvarlig for Luft-

havnstilsynet, oplyser, at de 23 gennemførte tilsyn i perioden 1. juni 2021 til og 

med 24. oktober 2021 har givet anledning til at udtage 585 personer til yderligere 

kontrol. Den yderligere kontrol har ført til, at 388 af de 585 personer er blevet ind-

berettet til henholdsvis a-kasser og kommuner, da STAR i deres kontrol ikke har 

kunnet påvise, at de havde meldt ferie til a-kassen eller kommunen. STAR bemær-

ker, at det ikke er ensbetydende med, at de 388 personer vil blive mødt med et krav 

om tilbagebetaling af ydelser. STAR kan ikke vurdere, om de indberettede har 

handlet i strid med reglerne. Det vil blive afgjort i efterfølgende sagsbehandling i a-

kasser og kommuner.  
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Fordelingen af de 585 personer på henholdsvis herkomst og opholdsgrundlag frem-

går i tabellerne nedenfor. Tabellerne er opdelt i hhv. indberettede og ikke indberet-

tede. 

 Tabel 1  

Antal personer, der ifm. lufthavnstilsyn i perioden 1. juni – 24. oktober 

2021 er udtaget til yderligere kontrol, fordelt på herkomst 

 Herkomst Indberettede 
Ikke 

 indberettede 
I alt  

Personer med dansk oprindelse 77 73 150 

Indvandrere fra vestlige lande 20 22 42 

Efterkommere fra vestlige lande - - - 

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 218 74 292 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 71 27 98 

I alt  388 197 585 
 

 Anm.: Herkomst er opgjort pr. den 29. oktober 2021.  

Kilde: Indberetninger fra lufthavnstilsyn, cpr registeret og egne beregninger. 

 

 

 

 

Tabel 2 

Antal personer, der ifm. lufthavnstilsyn i perioden 1. juni – 24. oktober 

2021 er udtaget til yderligere kontrol, fordelt på indvandrere og efterkom-

mere fra Menapt-lande og øvrige ikke-vestlige lande 

  Menapt-lande Øvrige ikke-vestlige  I alt 

Indberettede     

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 190 28 218 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 65 6 71 

Ikke indberettede     

Indvandrere fra ikke-vestlige lande 58 16 74 

Efterkommere fra ikke-vestlige lande 23 4 27 

I alt  336 54 390 
 

 Anm.: Herkomst er opgjort pr. den 29. oktober 2021.   

Kilde: Indberetninger fra lufthavnstilsyn, cpr registeret og egne beregninger. 

 

 Tabel 3 

Antal personer, der ifm. lufthavnstilsyn i perioden 1. juni – 24. oktober 

2021 er udtaget til yderligere kontrol, fordelt på opholdsgrundlang  

 Indberettede Ikke indberettede 

 Personer med dansk statsborgerskab 233  136  

 Personer med opgjort opholdsgrundlag 88  36  

Flygtninge og familiesammenføring med flygtninge1   60  10 
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 EU/EØS-ophold2  24  21 

Familiesammenføring fra nordiske lande  10  - 

Øvrig familiesammenføring3  3  4 

Øvrig Permanent ophold (erhverv og studie)4  3  - 

 Opholdsgrundlag uoplyst 67  25  

 I alt 388  197  
 

 Anm.: Statsborgerskab er opgjort pr. den 29. oktober 2021. Tidligere opholdsgrundlag er ikke opgjort for personer, 

der er blevet tildelt dansk statsborgerskab. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ikke data om op-

holdsgrundlag, der er blev givet før 1. januar 2004. Disse indgår i opgørelsen som opholdsgrundlag uoplyst. 

Under uoplyst opholdsgrundlag indgår endvidere borgere fra nordiske lande samt borgere med ophold efter 1. 

januar 2004, men med uoplyst opholdsgrundlag. Personer med opholdsgrundlag givet før 1. januar 2004 ud-

gøre 81 af de 92 med uoplyst opholdsgrundlag. De angivende opholdsgrundlagene er en sammenslutning af en 

række opholdsgrundlag. 1Asyl mv., Familiesammenføring til flygtninge (ægteskab/fast samlever) og Permanent 

ophold (asyl og familiesammenføring). 2 Lønarbejde og selvstændigt erhverv (EU-opholdsbekendtgørelsen), 

Øvrige med EU ophold, Medfølgende familie til erhverv, Familiemedlemmer til EU/EØS arbejdstagere mv., Ud-

dannelse (EU- opholdsbekendtgørelsen) og Permanent ophold (EU- opholdsbekendtgørelsen).  3 Familiesam-

menføring til indvandrer (ægteskab/fast samlever) og Øvrig familiesammenføring. 3Permanent ophold (er-

hverv og studie) og Øvrige med lønindkomst. Fejlbehæftede 2 cpr., disse er stadig inkluderet i samlede sum. 

Kilde: Indberetninger fra lufthavnstilsyn, cpr registeret, indberetninger fra udlændingestyrelsen og egne beregninger. 

 

 

Venlig hilsen 

Mattias Tesfaye  

Fungerende beskæftigelsesminister 

 

 


