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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 25. november 2016 stillet følgende spørgsmål 

nr. 148 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra 

Henning Hyldested (EL):  

 
Spørgsmål nr. 148: 

”Ministeren bedes oplyse fordelingen af midler til social dumping som følge af fi-

nanslovsaftalen for 2017. Oversigten bedes opgjort på samme måde som i svar på 

L 1 spørgsmål 179 af 7. december 2015 fra Beskæftigelsesministeriet vedrørende 

forslag til Finanslov for 2016 og som i notat af 7. november 2014 fra Beskæftigel-

sesministeriet: "Fordeling af midler til social dumping for FL 2012-2014 samt afta-

le om styrket indsats mod social dumping 2015-2018.” Der henvises til 

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l1/spm/179/svar/ 

1284389/1576509/index.htm, og til 

http://faglig.enhedslisten.dk/sites/default/files/Notat%20om%20fordeling%20af 

%20midler%20til%20indsatsen%20mod%20social%20dumping %202012-18.pdf” 

 
Svar: 

Som led i finanslovaftalerne for 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 samt Aftale 

om obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet er der afsat i alt 909,7 mio. kr. (2017 

pris- og lønniveau) til bekæmpelse af social dumping i perioden fra 2012 til 2020, 

jf. tabel 1.   

 

Tabel 1 

Afsatte bevillinger til social dumping indsatser og obligatorisk sikkerhedskort, 2012-2020. 

Mio. kr. (2017-PL) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Obligatorisk sikkerhedskort i byg-
geriet1 - - 4,7 18,5 - - - - - 

Styrket og fokuseret myndigheds-
indsats 

57,8 57,8 73,9 89,5 84,2 96,1 86,4 14,0 - 

- Heraf skatte- og momsforhold, 
registrering i RUT, opholdstilladel-
ser, arbejdsmiljø mv.2 

- - 57,4 73,0 67,7 83,6 69,9 14,0 - 

- Heraf indsats mod illegal ar-
bejdskraft2 - - 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 - - 

- Heraf kontrol med virksomheder 
som omgår RUT3 - - 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 - - 

Bilateralt samarbejde med andre 
lande 

- - - - - - - - - 
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Kontrol med ulovlig cabotagekør-
sel4 10,7 18,7 15,6 25,9 15,4 15,4 15,4 15,4 - 

Øget bødestraf for ulovlig cabota-
gekørsel 

- - - - - - - - - 

Styrket Arbejdstilsyn - kontrol med 
arbejdsmiljø og RUT-registrering5 - 10,7 - - - - - - - 

Styrkelse af RUT I - 7,6 9,9 9,2 9,0 - - - - 

Styrket håndhævelse af reglerne 
for udenlandske tjenesteydere6 

- 7,6 12,4 12,1 12,0 - - - - 

Bedre informationer til udenland-
ske virksomheder og lønmodtage-
re (serviceskranke)7 

- 3,5 4,3 4,3 4,3 - - - - 

Styrket kendskab til den danske 
model8 

- - - 5,2 - - - - - 

Skærpet tilsyn ved store infrastruk-
turprojekter9 

- - - 5,2 5,2 5,2 5,2 - - 

Undersøgelse af camps - - - 0,5 - - - - - 

Stikprøvekontrol i byggeriet af so-
cial sikring i øvrige EU-lande10 - - - 1,0 - - - - - 

Analyse af sikkerhedskort i andre 
brancher 

- - - 1,0 - - - - - 

Styrket kontrol med reel etablering 
og selvstændige i bygge- og an-
lægsbranchen11 

- - - - 4,8 4,1 4,1 4,1 4,1 

Styrkelse af RUT-registret II12 - - - - 7,0 8,6 7,5 7,3 7,3 

I alt 68,5 105,9 120,8 172,4 141,9 129,4 118,6 40,8 11,4 

 

 

Anm.: 1) Midlerne for 2016-2020 er i forbindelse med FL16 omprioriteret til andre områder inden for social dumping 

området. Beløbet er inklusiv akt 17 af. 30. oktober 2014. 2) Midlerne afsat til indsatser vedrørende skatte- og 

momsforhold samt illegal arbejdskraft fordeles frem til 2016 med 45,4 pct. til Arbejdstilsynet, 36,4 pct. til 

SKAT og 18,2 pct. til politiet. Politiets opgaver finansieres i 2016-2019 inden for rammerne af Aftale om 

politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. Der er til indsatserne vedrørende  skatte- og 

momsforhold, registrering i RUT, opholdstilladelser, arbejdsmiljø mv. samt illegal arbejdskraft afsat 63,8 

mio.kr. i 2016, 72,8 mio. kr. i 2017 og 63,8 mio.kr. i 2018 til Arbejdstilsynet og SKAT. Midlerne er fordelt med 

55,5 pct. til Arbejdstilsynet og 44,5 pct. til SKAT. 3) Midlerne er fordelt med 3,1 mio. kr. til Arbejdstilsynet og 

3,1 mio. kr. Erhvervsstyrelsen i 2014 og 2015, 4,1 mio. kr. til Arbejdstilsynet og 2,1 mio. kr. til 

Erhvervsstyrelsen i 2016, 5,7 mio. kr. til Arbejdstilsynet og 0,5 mio. kr. til Erhvervsstyrelsen i 2017 samt 6,2 

mio. kr. til Arbejdstilsynet i 2018.4) Opgaven varetages af Politiet og finansieres indenfor rammerne af Aftale 

om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. 5) Midlerne går til Arbejdstilsynet til kontrol og it-

understøttelse af indsatsen. 6) Opgaven varetages af SKAT. 7) Erhvervsstyrelsen afholder udgifter til 

serviceskranke. 8) Der afsætttes 3 mio. kr. til en pulje, hvorfra arbejdsmarkedets parter kan søge midler til 

informationsaktiviteter. Der er afsat yderligere 2 mio. kr., der fordeles mellem relevante myndigheder. 9) 

Midlerne udmøntes til Arbejdstilsynet. 10) Midlerne på 2 mio. kr. årligt 2016-2018 er i forbindelse med FL16 

omprioriteret til andre områder inden for social dumping området. 11) Midlerne fordeles med 0,4 mio. kr. 

årligt til SKAT og resten til Arbejdstilsynet. 12) Midlerne er udmøntet til  Erhvervsstyrelsen. 

 

 


