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Folketingets Europaudvalg har i brev af 31. januar 2011 stillet følgende spørgsmål
nr. 104 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pia 
Adelsteen (Df).

Spørgsmål nr. 104:
”Ministeren bedes oplyse, hvor mange penge ikke-danske EU-borgere har fået ud-
betalt pr. år i hhv. kontant- og starthjælp, sygedagpenge, A-dagpenge og børne-
check i årene 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009.”

Endeligt svar:
Kontant- og starthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge samt udbetaling af børnefami-
lieydelse (børnecheck) til ikke-danske EU-statsborgere i årene 2005-2009 fremgår 
af tabel 1 nedenfor. 

Tabel 1. 
Kontant- og starthjælp, sygedagpenge, a-dagpenge samt udbetaling af børnefamilieydelse 
til ikke-danske EU-statsborgere. (løbende priser, mio. kr)

2005 2006 2007 2008 2009
Kontant- og start-
hjælp 237.7 210.2 190.7 193.5 292.7
Sygedagpenge 159.0 179.4 231.8 289.2 324.6
A-dagpenge 325.1 260.1 211.7 154.7 316.9
I alt 721.8 649.8 634.2 637.3 934.1
Ikke-danske EU-
borgeres andel af
de samlede udbe-
talte forsørgelses-
ydelser på oven-
stående ydelses-
områder. Pct. 1,7 1,7 1,8 2,0 2,2
Børnefamilieydelse . . . 290 340
Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen og Skatteministeriet

Kontant- og starthjælp, sygedagpenge og a-dagpenge til ikke-danske EU-
statsborgere har været stigende i perioden 2005-2009 fra omkring 722 mio. kr. til 
934 mio. kr. Ikke-danske EU-statsborgeres andel af de samlede udbetalte forsørgel-
sesydelser på ovenstående ydelser er i perioden steget fra at udgøre omkring 1,7
pct. til 2,2 pct. af de samlede forsørgelsesudgifter til kontant- og starthjælp, syge-
dagpenge og a-dagpenge.
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Udgifterne til børnefamilieydelse er fra 2008 til 2009 steget fra ca. 290 mio. kr. til 
ca. 340 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 50 mio. kr. 

På grund af brud i datastrukturen er det ikke muligt at lave sammenlignelige tal for 
ikke-danske EU-borgeres udbetalte af børnefamilieydelse længere bagud i tid end 
2008. De oplyste udbetalinger til børnefamilieydelse til ikke-danske EU-
statsborgere er cirka-beløb. 

Venlig hilsen

Inger Støjberg


