
 

 

Ministeren 

 

 Side     1/2 

 

 

20. november 2017 

 

Analysekontor 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

 

Tel. 6198 4000 

Mail uim@uim.dk 

Web www.uim.dk 

 

CVR-nr. 36977191 

 

Sags nr. 2017 - 16236 

Akt-id 320723 

 

Europaudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Europaudvalget har den 24. oktober 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 4 (alm. 

del) efter ønske fra Kenneth Kristensen Berth (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 4: 

 

Hvad kan ministeren oplyse om de 4.018 personer, der ifølge det svenske 

Statistiska Ce tral yrå  i  ud a drede fra S erige til Da ark ”S e skfödda 

flest bland ut a drar a ”, .s .se, de  9. okto er , heru der 

om de pågældendes herkomst, indkomstforhold, adgang til sociale 

ydelser m.v.? 

 

Svar: 

 

Ifølge Danmarks Statistiks registre var der i 2016 4.017 personer, der indvandrede 

til Danmark fra Sverige. Heraf udvandrede 213 personer igen allerede i 2016. 

 

Ud af de 4.017 personer havde 1.533 personer dansk oprindelse, 1.177 personer 

svensk oprindelse, 265 personer var fra andre vestlige lande og 1.042 personer 

havde ikke vestlig oprindelse, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1: Opdeling af de 4.017 indvandrere fra Sverige i 2016 fordelt på 

oprindelse 

Oprindelsesland Antal 

Danmark 1.533 

Vestlige lande 1.442 

- heraf fra Sverige 1.177 

Ikke-vestlige lande 1.042 

I alt eksklusive dansk herkomst 2.484 

I alt  4.017 

Kilde: Danmarks Statistiks vandringsregister 

 

I forhold til de 2.484 personer, der ikke havde dansk oprindelse, kan der pr. 30. 

juni 2017 findes registeroplysninger for 1.731 personer i forløbsdatabasen 

DREAM. I tabel 2 er vist fordelingen af deres forsørgelsesmæssige status. Det 
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fremgår, at hovedparten er under 18 år, i job, under uddannelse eller i øvrigt er 

selvforsørgede. Ca. 19 pct. modtager overførselsindkomst. 

 

 

Tabel 2: Status for indrejste fra Sverige i 2016 (indvandrere og efterkommere) 

pr. 30. juni 2017  

Status 30. juni 2017 Antal  Andel 

Unge under 18 202 12 % 

Lønmodtagerbeskæftigelse 908 52 % 

Uddannelse 182 11 % 

Selvforsørgede 228 13 % 

Førtidspension 17 1 % 

Folkepension 20 1 % 

Kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp 73 4 % 

Øvrige, fx ressourceforløb, barsel mv. 101 6 % 

I alt 1.731 100 % 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registre hos Danmarks Statistik 

 

De personer, der ikke er at finde i registeret pr. 30. juni 2017, er sandsynligvis 

udrejst igen, men da vandringsregisteret ikke indeholder data for indeværende år 

endnu, er dette på nuværende tidspunkt uvist.  

 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Henrik Kyvsgaard 

 


