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Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 4. juli 2018 stillet følgende spørgs-

mål nr. 841 (alm. del) efter ønske fra Sofie Carsten Nielsen (RV) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 841: 

 

Vil ministeren oversende den juridiske vurdering af, om det er muligt at giver per-

soner, der har opholdsgrundlag efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, adgang til bibeskæftigelse 

på lige fod med forskere m.fl., jf. fortsættelsen af 2. behandling af L 141 den 29. 

maj 2018? Agter ministeren at fremsætte lovforslag herom i den kommende Fol-

ketingssamling? 

 

Svar: 

 

Regeringen fremsatte i foråret et lovforslag, der skulle gøre det mere fleksibelt for 

alle udenlandske arbejdstagere at udføre bibeskæftigelse ved siden af deres ho-

vedbeskæftigelse. Det var der desværre ikke politisk flertal for, og det blev derfor 

kun forskere, gæsteforskere og ph.d.-studerende, der fik en smidigere adgang til 

at udføre bibeskæftigelse med sammenhæng til hovedbeskæftigelsen.  

 

Regeringen ønsker fortsat, at alle udenlandske arbejdstagere får en lettere og 

mere smidig adgang til at udføre bibeskæftigelse, herunder selvfølgelig udlændin-

ge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6, om særlige 

individuelle kvalifikationer.  

 

Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som efter en kon-

kret og individuel vurdering meddeler opholdstilladelse efter § 9 a, stk. 2, nr. 6, til 

udlændinge, der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på baggrund af 

deres særlige individuelle kvalifikationer. Overordnet set meddeles der opholdstil-

ladelse inden for følgende tre grupper: 1) udøvende og/eller skabende kunstnere, 

2) professionelle idrætsudøvere og idrætstrænere og 3) en restgruppe, der omfat-

ter meget forskelligartede stillingskategorier.    

 

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets vurdering, at udlændinge med 

opholdstilladelse på baggrund af deres særlige individuelle kvalifikationer som 

udøvende og/eller skabende kunstnere og som professionelle idrætsudøvere- 
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eller trænere – inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser, her-

under den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMR) – kan gives ret til at 

udføre bibeskæftigelse med sammenhæng til deres hovedbeskæftigelse uden at 

skulle indgive ansøgning om arbejdstilladelse.  

 

Jeg vil derfor – i forbindelse med de aktuelle politiske forhandlinger om regerin-

gens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft – tage initiativ til at 

ændre reglerne, så der kommer mere fleksible regler for bibeskæftigelse for disse 

grupper.  

 

 

 

Inger Støjberg  
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