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Jeg har bedt Danmarks Statistik om at lave en særkørsel på registerdata om ægtepar, der er
familiesammenført efter de danske regler, og hvor den ene ægtefælle altså har dansk eller nordisk
statsborgerskab eller permanent opholdstilladelse i Danmark, mens den anden ægtefælle er
udenlandsk statsborger fra et land uden for EU. Familiesammenføringer til flygtninge er ikke talt
med.
Jeg har for både referencepersonerne (den ægtefælle, der er dansk eller nordisk statsborger eller har
permanent opholdstilladelse i Danmark) og for den udenlandske ægtefælle bedt om antal, herkomst,
indkomstgrundlag og uddannelsesniveau. Jeg har fået tallene i separate tabeller, og det har derfor
ikke været muligt at analysere på finere niveau end populationsniveau.
Meget kort sagt sker de fleste familiesammenføringer til danske statsborgere af dansk herkomst,
andelen, der ikke er på overførselsindkomst er markant højere for de udenlandske ægtefæller end
for alle indvandrere, og er højere for de danske ægtefæller end for befolkningen som helhed, og
uddannelsesniveauet for udenlandske ægtefæller svarer til uddannelsesniveauet i
undersøgelsen ”udlændinges medbragte uddannelser”, mens referencepersonernes
uddannelsesniveau svarer til befolkningsgennemsnittet.
1) Hvor mange mennesker, der mellem 2010 og 2017 har fået tildelt opholdstilladelse som
familiesammenført til en dansk eller nordisk statsborger eller en udlændinge med permanent
opholdstilladelse, er der i landet?
Det er ikke mere end 15.243 mennesker. I hele perioden har der været tildelt 19.160
opholdstilladelser til ægtefæller til danske eller nordiske statsborgere eller personer med permanent
opholdstilladelse, så der er altså knap 4.000, der ikke længere opholder sig i landet. Det kan
skyldes, at man er blevet skilt og den udenlandske ægtefælle er flyttet tilbage til sit oprindelsesland,
at hele familien er flyttet til udlandet, eller den udenlandske ægtefælle kan være død.
1) Hvor kommer de udenlandske ægtefæller fra?
Langt de fleste udenlandske ægtefæller kommer fra Asien (godt 42 %), og herefter i faldende orden
Mellemøsten (12,9 %), Afrika (12,14 %), tidligere Østbloklande (11,83 %), Sydamerika og Caribien
(8,66 %), vestlige lande (8,51 %), og herudover er der knap 3 %, der er blevet diskretioneret, fordi
de ellers ville være personhenførbare, og omkring en procent, der er statsløse.
3) Hvad er referencepersonernes herkomst?
Langt de fleste referencepersoner – 91,6 % - har dansk statsborgerskab, og langt de fleste af dem –
lige knap 75 % - er også af dansk herkomst. De sidste godt 25 % med dansk statsborgerskab er af
udenlandsk herkomst, men har erhvervet dansk statsborgerskab (22,6 %), eller de er efterkommere
med dansk statsborgerskab (2,9 %).
De sidste godt 8 % af referencepersonerne – dem, der ikke er danske statsborgere - fordeler sig på
74 % efterkommere (der altså er vokset op i Danmark), 9 % vestlige statsborgere, 6 % asiatiske
statsborgere, 5 % fra de tidligere østbloklande, 4 % fra Mellemøsten, og under 1 % fra hhv. Afrika
og Asien.
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Familiesammenføringer i Danmark sker altså for langt de flestes vedkommende for danske
statsborgere af dansk herkomst.
4) Hvordan står det til med beskæftigelsen for de familiesammenførte udlændinge?
Der 1,5 % af populationen af familiesammenførte udlændinge, der har været på ydelser efter
aktivloven i perioden 2010 - 2017.
Der er omkring 10 %, der har været på SU i løbet af perioden. Der er knap 10 %, der har været på
dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge. Nogle af disse mennesker – godt 500 eller omkring
en tredjedel - vil blive ramt af opholdskravet for dagpenge. De vil – i tilfælde af ny ledighed – stå
helt uden indkomst, idet man som familiesammenført er underlagt et selvforsørgelseskrav, der kort
sagt betyder, at man ikke kan modtage ydelser efter aktivloven.
Derudover er der 78 %, der ikke har været offentligt forsørgede. Til sammenligning er
beskæftigelsen i 2. kvartal 2018 for alle indvandrere mellem 20 og 70 år kun 46,5 %.
5) Hvordan står det til med beskæftigelsen for referencepersonerne?
Der er også 1,5 % af populationen af referencepersoner, der har været på ydelser efter aktivloven i
perioden 2010 - 2017.
Der er derimod godt 16 %, der har været på dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge. Det er
ikke muligt at se, hvor mange af disse, der har opholdt sig uden for Danmark i mere end 7 ud af de
sidste 12 år, så det er svært at give et bud på, hvor mange af dem, der bliver ramt af opholdskravet.
Der er godt 2 %, der er i fleksjob, og godt 5 %, der er førtidspensionister. Der er omkring 3,5 %, der
har været på SU i løbet af perioden.
Derudover er der godt 70 %, der ikke har været offentligt forsørgede. Til sammenligning er
beskæftigelsesfrekvensen i oktober 2018 for hele befolkningen 66,1 %.
6) Hvad er uddannelsesniveauet for familiesammenførte udlændinge?
Der er knap 17 % af de familiesammenførte, der ikke står i uddannelsesregistret. Derudover er der
knap 16 %, der har taget deres højeste uddannelse i Danmark. De resterende knap 68 % har
medbragt deres uddannelser.
Både for de familiesammenførte udlændinge, der har medbragt deres uddannelser, og for de, der har
taget den højeste uddannelse i Danmark, er uddannelsesniveauet nogenlunde tilsvarende til det,
Danmarks Statistik fandt i undersøgelsen ”Udlændinges medbragte uddannelser”, selvom der er
markant færre, der har taget en erhvervsuddannelse (9 % mod 20 %), og lidt flere, der har taget
videregående uddannelser (især korte og mellemlange videregående uddannelser er populære blandt
familiesammenførte, hvor 34,4 % har taget dem mod 23 % af alle medbragte uddannelser).
7) Hvad er uddannelsesniveauet for referencepersonerne?
Der er godt 6 % af referencepersonerne, der ikke står i uddannelsesregistret. Derudover er der knap
7 %, der har medbragt deres uddannelser. De resterende knap 87 % har taget deres uddannelser i
Danmark.
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Uddannelsesniveau er stort set sammenligneligt med uddannelsesniveauet for befolkningen mellem
25 og 69 år (da der gælder en 24-årsregel, tæller jeg ikke de 15 – 24-årige med), bortset fra, at der er
lidt flere, der har grundskolen (19,9 % mod 19 %) og gymnasiet (7,4 % mod 6 %) som højeste
uddannelse, lidt færre, der har erhvervsfaglige uddannelser (33,9 % mod 35,2 %) og mellemlange
videregående uddannelser (14,4 % mod 17,5 %), og lidt flere, der har taget korte videregående
(6,1 % mod 5,6 %), bacheloruddannelser (3,4 % mod 2,3 %) og lange videregående uddannelser
(13,1 % mod 11,5 %).
De medbragte uddannelser svarer dog ikke til befolkningsgennemsnittet, da en del flere har
grundskolen (35 % mod 26 %), erhvervsfaglige (22 % mod 20 %) og korte videregående (8,5 %
mod 7 %) som højeste uddannelse, og en del færre har mellemlange (9 % mod 16 %) og lange
(12 % mod 17 %) videregående uddannelser.
8) Hvad siger tallene ikke noget om?
Tallene siger ikke noget om, hvorvidt forskellige grupper af referencepersoner (f.eks. danske eller
nordiske statsborgere, indvandrere med dansk statsborgerskab, udlændinge med permanent
opholdstilladelse), eller forskellige grupper af ægtefæller (f.eks. opdelt på verdensdel eller på
referencepersonens herkomst) er højere eller lavere uddannede eller beskæftigede end hele
befolkningen, eller hvordan de er i forhold til hinanden. De siger heller ikke noget om, hvordan
dansk-internationale børn klarer sig.
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