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Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft 

 
 
 Virksomheder i Danmark vil med reformen af international rekruttering få lettere 

adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. De mest centrale initiativer er: 
 
Fast track-ordning 
Der bliver indført en fast track-ordning for danske virksomheder og udenlandske 
virksomheders afdelinger i Danmark. Ordningen målrettes mod større virksomhe-
der, der har et reelt behov for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ordningen 
gælder for både private og offentlige virksomheder – herunder også universiteter-
ne. For at kunne benytte den nye fast-track ordning, skal virksomhederne certifice-
res. 
 
En udenlandsk medarbejder i en certificeret virksomhed kan starte arbejdet, før den 
formelle opholds- og arbejdstilladelse er på plads. 
 
Lempelse af bruttoordning for forskere og nøglemedarbejdere 
Forskerskatteordningen gør det lettere for danske virksomheder at rekruttere højt-
kvalificerede udenlandske nøglemedarbejdere. Dermed forbedrer ordningen virk-
somheders konkurrenceposition. Ordningen bliver nu lempet, så vederlagskravet 
for nøglemedarbejdere nedsættes med 10.000 kroner. 
 
”Start-up Denmark”  
Der bliver som et 3-årigt forsøg indført en ny ordning ”Start-up Denmark” for 
iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i 
Danmark. Ordningen vil også kunne bruges af et team på to personer, der ønsker at 
starte virksomhed sammen. 
 
For at komme ind på ordningen skal iværksætteren sende sin forretningsplan til et 
”spring board”, der vurderer, om forretningsideen har potentiale.  
 
Der gives kun opholdstilladelse til innovative forretningsideer, og der fastsættes en 
kvote, så der maksimalt kan komme 50 iværksættere ind på ordningen årligt. 
 
Etableringskort til internationale dimittender 
Det skal være mere attraktivt for udenlandske talenter at vælge at studere i Dan-
mark. Der oprettes derfor en ny ordning, hvor internationale dimittender, der afslut-
ter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, får mulighed for at få et etableringskort. 
 
Personer med et etableringskort er fritaget fra krav om arbejdstilladelse og må også 
starte egen virksomhed. Der kan gives etableringsophold én gang for en periode på 
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2 år uden mulighed for forlængelse. Efter de 2 år kan der søges om opholdstilladel-
se efter de øvrige regler på erhvervsområdet. 
 
Bedre vilkår for forskere 
Reglerne for udenlandske forskere er i dag for ufleksible. Derfor får forskere 
enklere og lettere adgang til Danmark.  
  
Reglerne ændres, så:  
• Forskere undtages fra reglerne om bortfald. Dvs. at deres opholdstilladelse ikke 

bortfalder, hvis de opgiver deres bopæl eller udrejser af Danmark i mere end 6 
måneder.  

• Forskere fritages for arbejdstilladelse i op til 3 måneder.  
• Potentielle ph.d.-studerende, der skal deltage i screeningsforløb, fritages for ar-

bejdstilladelse i op til 3 måneder.  
• Forskere får mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet - og kravet 

om fuldtidsbeskæftigelse afskaffes.  
• Reglerne for meddelelse af opholdstilladelse som ph.d.-studerende strømlines, 

så alle ph.d.-studerende meddeles opholdstilladelse efter samme regelsæt, beta-
ler det samme gebyr og får seks måneders jobsøgningsophold efter aflevering af 
ph.d.-afhandlingen.  

• Universiteterne får mulighed for at ændre stillingsindholdet inden for samme 
universitet, uden at der skal ansøges om ny opholds- og arbejdstilladelse. Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal dog orienteres om væsentlige 
forringelser i løn- og ansættelsesvilkår for at sikre, at de fortsat er sædvanlige 
efter danske forhold.  

 
Enkle og smidige regler 
Regler, gebyrer og administration forenkles, så det bliver lettere at rekruttere højt-
kvalificeret arbejdskraft. Fx kan udlændinge, der får opholds- og arbejdstilladelse 
efter fast track-ordningen, beløbsordningen m.fl. og deres medfølgende familie 
fremover få tildelt administrative CPR-numre. Det vil være en administrativ lettel-
se for myndighederne i deres sagsbehandling og sikre entydig identifikation af per-
sonen i de offentlige systemer og betyder bl.a., at udlændinge kan få skattekort, så 
snart de har fået opholdstilladelse. Samtidig bliver antallet af gebyrsatser reduceret, 
så ansøgningsprocessen bliver enklere og mere overskuelig. 
 
  


