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Fast track-ordningen 

 
 

Virksomheder og universiteter efterspørger hurtige og fleksible opholdstilladelser 
ved ansættelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Samtidig efterspørger 
flere virksomheder bedre muligheder for korttidsophold. 
 
Der indføres derfor en fast track-ordning for både private og offentlige virksomhe-
der – herunder universiteterne. Arbejds- og opholdstilladelse gennem fast track-
ordningen forudsætter, at virksomheden er certificeret. 
 
En udenlandsk medarbejder i en certificeret virksomhed kan starte arbejdet, så 
snart ansøgningen er indgivet, og der er betalt gebyr. Der foretages kontrol af iden-
titet og kontrol af om udlændingen er indrejst lovligt i Danmark.  
 
Fast track-ordningen rummer mulighed for flere typer af ophold 
• Arbejde, hvor ansøgeren har en bruttoløn på minimum 375.000 kr. årligt, sva-

rende til beløbsordningen  
• Forskere, der er ansat på almindelige danske løn- og ansættelsesvilkår 
• Korttidsophold af maks. 3 måneders varighed. 
• Ophold, hvor der ansættes med uddannelsesmæssigt formål på højt niveau  
 
For korttidsophold og ophold med et uddannelsesmæssigt formål stilles ikke   
beløbskrav til lønnen, men det skal være på danske løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Medarbejderen kan løbende arbejde skiftevis i Danmark og i udlandet og undtages 
fra reglerne om bortfald af opholdstilladelse ved udrejse af Danmark. Det samme 
gælder medfølgende familie.  
 
Virksomhederne skal søge om at blive certificeret for at kunne bruge fast  
track-ordningen. En certificering forudsætter, at virksomheden: 
• er omfattet af kollektiv overenskomst, eller erklærer på tro og love, at ansættel-

se af udlændinge sker på sædvanlige danske vilkår, 
• har en vis størrelse (mindst 20 fuldtidsansatte i Danmark),  
• ikke er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, 
• ikke har haft alvorlige udeståender med Arbejdstilsynet, 
• ikke er straffet efter udlændingeloven indenfor de seneste år, og  
• deltager i et forudgående vejledningsmøde  
 
Hvis virksomheden ikke overholder kravene, inddrages certificeringen, og virk-
somheden gives karantæne og udelukkes fra certificeringsordningen i 2 år. 


