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Folketingets Finansudvalg 
Christiansborg 

4. oktober 2018 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 523 (Alm. del) af 27. 
august 2018 stillet efter ønske fra Joachim B. Olsen (LA)  

Spørgsmål 

Vil ministeren opgøre, hvor meget den strukturelle beskæftigelse øges, hvis be-
løbsgrænsen i beløbsordningen reduceres til 325.000 kr. hhv. 225.000 kr. for ud-
lændinge fra 3. lande? 
 

Svar 

I besvarelsen er alle på beløbsordningen medtaget, da det forudsættes, at der med 
3. lande menes lande, der ikke er medlemmer af EU/EØS. Endvidere er personer 
på fast-track ordningen medtaget, da ordningens beløbsspor muliggør, at certifice-
ret virksomheder kan rekruttere udenlandsk arbejdskraft med en lønindkomst, der 
overstiger beløbsordningens beløbsgrænse. Tal fra Udlændingestyrelsen viser, at 
størstedelen af personer på fast-track ordningen kommer til landet på beløbsspo-
ret.1 
 
Det skal understreges, at opgørelsen af effekten på beskæftigelsen ved en lavere 
beløbsgrænse er forbundet med stor usikkerhed, da både beløbsordningen og fast-
track ordningen består af relativt få personer, og kun har eksisteret i en kortere 
årrække, hvorfor det er tvivlsomt, om antallet af personer på ordningerne har nået 
et steady state niveau, som skønnet for beskæftigelseseffekten bygger på. Endvi-
dere bygger beregningerne på antagelser vedrørende tilgangen til ordningerne for 
indkomstintervallet under den nuværende beløbsgrænse. 
 
Beløbsgrænsen ligger i dag på ca. 418.000 kr. I Finansministeriets besvarelse af 
Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 496 (Alm. del) af 5. juli 2018 er det som regneek-
sempel forudsat, at beskæftigelsen øges med ca. 1.200 fuldtidspersoner af en re-
duktion af beløbsgrænsen på 100.000 kr. Regneeksemplet tager udgangspunkt i, at 
der er 600 personer på beløbsordningen og fast-track ordningens beløbsspor i 
indkomstintervallet 400.000-450.000 kr. i 2016. Det er således forudsat, at kon-
centrationen i det pågældende 50.000 kr. indkomstinterval forlænges ved sænkel-
sen af beløbsgrænsen.  

 

1 Foruden beløbssporet indeholder fast-track ordningen et forsker-, et uddannelses- og et korttidsspor.  
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Når der spørges til reduktionen af beløbsgrænsen til 325.000 kr. (svarende til en 
reduktion på 93.000 kr. i forhold til i dag) forudsættes samme beskæftigelsesløft 
på 1.200 personer, som i regneeksemplet ovenfor. 
 
En sænkelse af beløbsgrænsen til 225.000 kr. (svarende til en reduktion af beløbs-
ordningen på 193.000 kr. i forhold til i dag) vil, ved at skalere regneeksemplet 
ovenfor, bevirke et beskæftigelsesløft på omtrent 2.400 personer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kristian Jensen 
Finansminister 
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