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Offentligt forsørgede, 16-64-årige,  
andre lande 2013 

Levevilkår 

 

Forskelle i offentlig forsørgelse af indvandrere  

22,2 pct. af de 16-64-årige med dansk oprindelse var offentligt forsørgede i 2013, 
mens den tilsvarende andel for indvandrere var på 27,8 pct. Af de 12 lande, Dan-
mark havde flest indvandrere fra, var andelen mindst blandt indvandrere fra Ru-
mænien, hvoraf 10,0 pct. var på offentlig forsørgelse. Libanon havde med 64,1 pct. 
den højeste andel af offentligt forsørgede. En stor del af indvandrerne fra Libanon 
er palæstinensiske flygtninge.  
 
Andel offentligt forsørgede blandt indvandrere fra 12 største oprindelseslande. 2013 

 
Anm: Andelen af personer på offentlig forsørgelse beregnes som antallet af personer på offentlig forsørgelse i forhold til alle 16-64-årige i 
befolkningen, der er indvandret fra hvert land. 
 
Syv store indvandrerlande med høj andel på offentligt forsørgelse 
For syv af de store indvandrerlande var andelen af offentligt forsørgede højere end 
blandt personer med dansk oprindelse, mens andelen var lavere for fem af landene. 
For indvandrere fra Irak, Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet og Iran var mere end 40 
pct. på offentlig forsørgelse. Omvendt lå indvandrere fra Polen, Norge, Storbritan-
nien og Tyskland alle med andele på mellem 16 og 18 pct. på offentligt forsørgelse. 
 
Indvandrere fra EU-landene modtager sjældent offentligt forsørgelse  
Blandt indvandrere med oprindelse i et EU-land var 14,4 pct. på offentlig forsør-
gelse. Det er 7,8 procentpoint lavere end for personer med dansk oprindelse. For 
indvandrerne fra europæiske lande udenfor EU var andelen 35,9 pct. Også indvan-
drere med oprindelse i Asien og Afrika lå højt med andele mellem 35 pct. og 40 pct. 
De mindste andele på offentlig forsørgelse havde indvandrere fra Nordamerika og 
Oceanien, hvor andelene udgjorde mindre end 10 pct. 
 
85 pct. af de offentligt forsørgede har dansk oprindelse  
I alt var 812.179 personer på offentlig forsørgelse i Danmark i 2013. Af dem ud-
gjorde personer med dansk oprindelse 85 pct., mens 6 pct. var fra Asien, og 4 pct. 
var fra Europa udenfor EU. Kun 2 pct. af de offentligt forsørgede var indvandrere 
fra andre EU-lande. 
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Stort set uændret andel offentligt forsørgede fra EU siden 2008 
Fra 2008 til 2013 er den samlede andel af personer på offentlig forsørgelse steget 
fra 21,6 pct. til 22,8 pct. Størst stigning fra 31,5 pct. til 35,9 pct. var der for personer 
med oprindelse i europæiske lande udenfor EU. I perioden er niveauet stort set 
uændret blandt EU-landene samt for personer med oprindelse i Nordamerika og 
Oceanien. For personer med dansk oprindelse er andelen steget med 1,1 procent-
point. 
 

 Offentlig forsørgede fordelt på verdensdel, efterkommere og dansk oprindelse  

 Offentligt forsørgede 16-64 år Andele af befolkningen 16-64 år 

 2008 2012 2013 2008 2012 2013 
   fuldtidspersoner     pct.   

I alt 767 672 834 308 812 179 21,6 23,5 22,8 
Dansk oprindelse 671 303 712 827 687 465 21,1 22,9 22,2 
Indvandrere i alt  89 983 110 820  113 310 26,2 28,3 27,8 
Heraf:       
 - EU28 14 120 18 764 19 552 14,1 14,8 14,4 
 - Europa udenfor EU 28 020 32 708 32 494 31,5 36,4 35,9 
 - Afrika 9 936 11 982 12 475 36,1 39,7 39,9 
 - Asien 35 807 44 781 46 168 32,6 35,9 35,4 
 - Nordamerika  646  754  705 9,1 9,6 8,8 
 - Syd- og Mellemamerika 1 331 1 683 1 767 17,0 18,5 18,5 
 - Oceanien  122  148  149 6,3 6,5 6,4 
Efterkommere 5 048 9 385 10 187 13,0 16,7 16,7 
 
Anm.: I 2008, 2012 og 2013 var der hhv. 1.338, 1.276, 1.218 personer med uoplyst 
herkomst, som derfor kun indgår i totalen. 

  
 

 
 
 

Mere information: Se tal for offentligt forsørgede i mere detaljeret form på www.dst.dk/stattabel/1790 i Statistik-
banken. Se endvidere www.dst.dk/of.  
Kilder og metoder: Denne opgørelse bygger på datagrundlaget for den årlige statistik over de 16-64-årige 
offentligt forsørgede fra Danmarks Statistik. Statistikken over offentligt forsørgede dækker alle forsørgelsesydel-
ser for de 16-64-årige med undtagelse af SU. Fuldtidsmodtagere er beregnet ud fra det samlede antal deltagere 
på ydelserne og varigheden af den periode, hvor de hver især har modtaget ydelsen. Fx giver to personer, der 
begge har været offentligt forsørget i et halvt år, én fuldtidsledig. I denne offentliggørelse er personerne opdelt 
efter herkomst, hvor der for indvandrere også er set på oprindelsesland. Efterkommerne og personer med dansk 
oprindelse er opgjort for sig i ovenstående tabel. Bl.a. faktorer som indvandringsår, opholdsgrundlag, køn og 
alder har indflydelse på, hvor mange offentligt forsørgede der er inden for grupperne.  
Læs mere om kilder og metoder på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/853. 
Næste offentliggørelse: Offentligt forsørgede 16-64-årige, tema 2014 udkommer uge 21 i 2015. 
Henvendelse:  Jesper Grunnet-Lauridsen, tlf. 39 17 34 58, jgl@dst.dk 
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