
DI’s rapport om det danske arbejdsmarked

D
A

N
M

A
R

K
 P

Å
 A

R
B

E
JD

E
 – F

L
E

R
E

 H
Æ

N
D

E
R

 O
G

 H
O

V
E

D
E

R

Udarbejdet i forbindelse med DI Topmødet 2018



DI´s rapport om det danske arbejdsmarked



DANMARK PÅ ARBEJDE – FLERE HÆNDER OG HOVEDER2

M ange danske virksomheder har svært ved at finde de medarbejdere, de skal 
bruge – især faglærte medarbejdere og højtuddannede, men i nogle tilfælde 
også ufaglærte medarbejdere.

Konsekvensen er, at virksomhederne må takke nej til ordrer, og det danske samfund 
går glip af vækst og velstand.

Vi har ganske enkelt brug for flere hænder og hoveder. For flere af de mennesker, som 
i forskningslaboratorier og produktionshaller gør eksportordrer til virkelighed.

Netop nu har vi rekordhøj beskæftigelse i Danmark. Derfor har vi historisk gode mu-
ligheder for at flytte endnu flere mennesker fra offentlig forsørgelse til job.

Mange står uden for arbejdsmarkedet
Der er stadig for mange arbejdsdygtige i vores land, som står uden for arbejdsmarke-
det. Alt for mange unge lever eksempelvis på kontanthjælp – uden uddannelse eller 
en klar forventning om hjælp til at komme i job. Alt for mange mennesker har mod-
taget kontanthjælp i årevis uden at være i kontakt med jobcenteret om en vej ind på 
arbejdsmarkedet. Og tallene er særligt høje blandt indvandrere og deres børn – en 
gruppe, som samlet set vil vokse i de kommende år.

Virksomhederne vil gerne give en hjælpende hånd med at få flere fra passiv forsørgel-
se til job – og med at styrke integrationen i Danmark. Det vil også kunne afhjælpe lidt 
af den mangel på medarbejdere, som virksomhederne oplever. Men først og fremmest 
vil det være en stor gevinst for de mennesker, der bliver selvforsørgende. Og det er 
en gevinst for samfundet, når flere mennesker kommer ud af offentlig forsørgelse og 
begynder at klare sig selv. En gevinst, der kaster renter af sig langt ind i fremtiden.

Vi har brug for dygtige udenlandske medarbejdere
Men selv om vi mønstrer alle reserver, er det ikke nok. Virksomhederne mangler 
endnu flere dygtige hænder og hoveder her og nu, hvis vi skal fortsætte den gode ud-
vikling for Danmark og dansk økonomi. Derfor har danske virksomheder også behov 
for flere medarbejdere fra udlandet. Mennesker med kompetencer, som vi ikke har 
nok af selv – fra faglærte som elektrikere og produktionsteknikere over dygtige ledere 
til højt specialiserede ingeniører.

Udover at få flere i job på kort sigt skal vi også styrke uddannelserne, så flere menne-
sker får de rigtige uddannelser og dermed de bedste forudsætninger for at komme i 
job i fremtiden.

Vi har blandt andet brug for flere dygtige faglærte medarbejdere og for flere kandida-
ter med teknisk og naturvidenskabelig uddannelse.

Og der er behov for at styrke forudsætningerne allerede i børnehave og folkeskole, så 
endnu flere får de grundlæggende færdigheder, der er nødvendige for at klare job og 
uddannelse.

Indledning
Danmark har brug for flere hænder og hoveder
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Denne publikation giver DI’s bud på, hvordan vi sikrer et stærkt Danmark på arbejde 
også i fremtiden. 

Sammen med DI’s økonomiske 2025-plan er det vores forslag til, hvordan både poli-
tikere og vores egne virksomheder skal tage fat både nu og i de kommende år for at 
skabe ny vækst og fortsat velstand i Danmark.

Danmark skal på arbejde. Virksomheder, politikere og borgere skal på arbejde. Så vi i 
fællesskab sikrer, at Danmark kan bevare sin plads som et af de mest velstående lande 
i verden – et samfund i både vækst og balance.
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Rapportens indhold
Kapitel 2 beskriver, hvordan virkeligheden ser ud. Her belyses virksomhedernes 
mangel på medarbejdere og hvilke reserver, der kan bringes i spil på arbejdsmarkedet 
og dermed bidrage til at løse virksomhedernes rekrutteringsudfordringer.

Kapitel 3 opgør, at DI’s forslag i denne publikation har potentiale til at løfte beskæf-
tigelsen i Danmark med 42.000 personer.

Kapitel 4 indeholder forslag til at få flere i job på kort sigt. Det er forslag til at hjælpe 
nogle af kontanthjælpsmodtagerne i job og til at hente flere udenlandske medarbej-
dere til Danmark.

Kapitel 5 indeholder forslag til at styrke uddannelsessystemet, så flere mennesker 
får en relevant uddannelse og dermed de bedste forudsætninger for at komme i job i 
fremtiden.



DANMARK PÅ ARBEJDE – FLERE HÆNDER OG HOVEDER 5

Opsummering af 
DI’s anbefalinger
I forbindelse med Topmødet 2018 præsenterer DI en række anbefa-
linger, der vil sikre, at flere kan komme i job her og nu, og at færre på 
sigt havner på kanten af arbejdsmarkedet. Forslagene kan tilsam-
men løfte beskæftigelsen med omkring 42.000 personer i 2025, hvis 
de gennemføres.

Flere skal i job nu
Vi har i Danmark lige nu en god mulighed for at få flere af dem, der befinder sig på 
kanten af arbejdsmarkedet i job. Den mulighed skal naturligvis forfølges.

Kommunerne bør have fokus på job
Det er kommunerne, der har ansvaret for at hjælpe flest mulige mennesker fra offentlig 
forsørgelse til job. I dag prioriterer kommunerne vidt forskelligt. I slutningen af august 
måned indgik regeringen og en række andre partier en politisk aftale om en forenk-
ling af den nuværende beskæftigelsesindsats. For at sikre, at kommunerne leverer en 
god beskæftigelsesindsats, vil der blive indført en løbende opfølgning af kommuner-
nes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet. Det er der brug for.

Fokusmål for en god beskæftigelsesindsats
For at forpligte alle landets kommuner til at have et stærkt fokus på at hjælpe kontant-
hjælpsmodtagerne i job, foreslår DI, at de fremtidige fokusmål indeholder krav om, at:

• Mindst halvdelen af modtagerne af kontanthjælpslignende ydelser vurderes 
jobparate

• Der gennemføres mindst fire samtaler det første halve år og derefter fire samtaler 
om året med alle modtagere af kontanthjælpslignende ydelser

• Modtagere af kontanthjælpslignende ydelser deltager i aktivering på virksomhe-
der i gennemsnitligt mindst én dag om ugen.

Gør det muligt at hjælpe unge i job
DI anbefaler, at beskæftigelsesministeren tager initiativ til at ændre lovgivningen, så det 
både bliver muligt at vurdere unge jobparate, og at der gøres en særlig indsats for at det 
sker i praksis. 

Lovgivningen om uddannelseshjælp blokerer for, at unge på uddannelseshjælp kan 
vurderes jobparate og dermed få en jobrettet indsats. I juli 2018 var der 37.000 unge 
under 30 år, der modtog kontanthjælp eller uddannelseshjælp.
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Behov for flere udenlandske medarbejdere 
For at lette virksomhedernes muligheder for at rekruttere udenlandske medarbejdere 
er det nødvendigt at tilpasse adgangsordningerne for udenlandsk arbejdskraft, fjer-
ne en lang række unødvendige administrative besværligheder og gøre en langt mere 
aktiv indsats for både at gøre Danmark mere attraktive på det globale jobmarked og 
holde bedre på dem, der har valgt Danmark til.

Beløbsordningen – grænsen bør sænkes
DI mener, at beløbsgrænsen bør sænkes fra de nuværende 417.794 kr., så det bliver muligt 
at benytte ordningen til at ansætte faglærte medarbejdere. DI foreslår derfor en beløbs-
grænse på omkring 325.000 kr. 

Nytænkning af positivlisten
DI anbefaler, at stillingsbetegnelserne på positivlisten i højere grad skal afspejle den aktu-
elle mangel på kompetencer, som virksomhederne oplever, herunder manglen på faglærte 
medarbejdere.

Fjern unødvendige benspænd, administrative barrierer og særregler
Der er fortsat behov for at fjerne de benspænd virksomhederne oplever, når de kæmper om 
de dygtigste medarbejdere på det globale arbejdsmarked. DI kan pege på 7 konkrete tiltag:

• Fast-track-ordningen skal forbedres
• Krav om dansk bankkonto bør lempes
• Indfør et nyt system, der forhindrer brug af ulovlig arbejdskraft
• Unødvendige krav om indberetninger bør fjernes
• Behov for smidigere sagsbehandling og bedre vejledning hos myndighederne
• Alle virksomheder bør kunne få en fast kontaktperson i SIRI
• Mere fleksible skatteregler for udenlandske medarbejdere

Danmark skal have en talentstrategi
DI anbefaler, at regeringen tager initiativ til, at der udarbejdes en national strategi for 
branding af Danmark som talentland.  

Som en del af strategien inviterer DI regeringen til et samarbejde om at kortlægge mulighe-
derne og behovet for yderligere europæisk rekruttering.

Den internationale konkurrence om de bedste medarbejdere skærpes. Lande og regi-
oner går stadig mere målrettet til værks for at tiltrække de dygtige talenter, som deres 
virksomheder har behov for. Derfor skal talentstrategien også danne udgangspunkt 
for en koordineret indsats på tværs af offentlige myndigheder, erhvervsliv og uddan-
nelsesinstitutioner og omhandle: 

• Ressourcer til en særlig talenttiltrækningsindsats ved de eksisterende innovati-
onscentre rundt om i verden, der fokuserer på Danmarks styrkepositioner

• Work in Denmark skal udvikle og realisere en ambitiøs og tidssvarende model 
for proaktiv talenttiltrækning

• Prioritering af en effektiv videreførelse af ICS-indsatsen.
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Der skal skabes bedre rammer for fastholdelse af internationale medar-
bejdere 
DI anbefaler at genetablere Work in Denmarks jobprogram for medfølgende ægtefæller. 
Derudover bør behovet for internationale skoletilbud i hele Danmark kortlægges og danne 
grundlag for en fremadrettet plan.

Internationale medarbejdere skaber værdi, jobs og vækst, ikke kun for de virksom-
heder, de arbejder i, men for hele det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at vi i 
Danmark tilbyder gode rammer, der gør det muligt for danske virksomheder at holde 
på de internationale medarbejdere.

. 
Flere skal have en relevant uddannelse, så de 
kan komme i job i fremtiden 
Uddannelse er en af de mest sikre veje til job. Derfor skal vi skabe de bedste forud-
sætninger for, at flest muligt får en kompetencegivende uddannelse og kommer i job. 
Hvis det lykkes – også for indvandrere og efterkommere - vil det gavne integrationen, 
da job er den direkte vej hertil.

Match mellem uddannelsesvalg og arbejdsmarkedets behov
For at virksomheder kan skabe vækst, skal de have adgang til de efterspurgte kompe-
tencer. Men mange virksomheder møder den udfordring, at det er svært at finde med-
arbejdere nok med de rette kompetencer. Det er især inden for det tekniske område. 

Omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet skal ophøre fra 2019
DI mener, at omprioriteringsbidraget bør ophøre allerede fra 2019. Derudover bør bespa-
relserne fra 2018 og 2017 i videst muligt omfang tilbageføres til uddannelsesinstitutionerne. 

Der er brug for at prioritere ressourcer til uddannelse, så vi kan sikre, at uddannelser-
ne i Danmark er af høj kvalitet. Regeringen har med finanslovsforslaget for 2019 fore-
slået, at omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet fortsætter, og at midlerne 
efter 2022 fordeles til politisk prioriterede formål inden for sektoren. 

Flere studiepladser på videregående STEM-uddannelser 
DI anbefaler, at der oprettes flere studiepladser på de videregående STEM-uddannelser 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics), hvor ledigheden over en årrække har 
været lavere end den generelle ledighed for nyuddannede. Samtidig anbefaler DI, at der 
sker et løft til den tekniske og naturvidenskabelige forskning gennem prioritering af mid-
lerne på forskningsreserven og allokering af nye strategiske basismidler. 

Forslaget gælder især de uddannelser, hvor der afvises mange førsteprioritetsansøge-
re. Meroptaget kan delvist finansieres af ikke-udmøntede midler via bevillingsrefor-
men. Der bør oprettes en pulje, så universiteterne kan oprette flere pladser. Et øget 
optag på STEM-uddannelserne vil medføre et behov for øgede investeringer i den re-
laterede forskningsindsats. 
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Optagelseskravene til universitetsuddannelserne bør ændres
DI anbefaler, at der i optagelsessystemet indføres en konkret vægtning for karakterer til 
de fagspecikke adgangskrav, således at ansøgerens faglige forudsætninger til uddannelsen 
vægtes højere end karaktergennemsnittet. Samtidig bør de specifikke adgangskrav supple-
res af et minimumskarakterkrav.

DI ser gerne, at universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne i 
samspil arbejder for at udvikle en fælles model. 
Nyuddannede skal hurtigere i job
DI har en række anbefalinger, der kan understøtte en smidigere overgang mellem uddan-
nelse og arbejdsmarked, så flere – især akademikere - finder vej til beskæftigelse inden for 
det første års tid efter endt uddannelse:

• Opbakning til regeringens ordning om erhvervskandidat
• Studerende bør deltage i projektorienterede forløb eller på anden vis skabe kon-

takt til erhvervslivet under uddannelse
• Universiteterne bør etablere erhvervserfaringsvinduer
• Retskravet på adgang til kandidatuddannelser bør udvides, så studerende har 

reel mulighed for at prøve kræfter med et job efter bacheloruddannelsen. 

Vi skal styrke forudsætningerne for uddannelse og job
Alt for mange har i dag ikke tilstrækkelige forudsætninger til at kunne gennemføre 
en uddannelse eller bestride et job. Vi har en særlig udfordring med en række af de 
tosprogede børn og unge, der klarer sig dårligt allerede i folkeskolen. 

Børn skal have den bedste start. Sprogvurdering skal være obligatorisk 
for alle 3-årige
DI foreslår, at sprogvurderingerne igen gøres obligatoriske. Samtidig skal der sættes ind 
med bedre sprogstimulering. 

Samtidig foreslår DI, at der indføres en langt mere systematisk erfaringsopsamling 
på sprogstimuleringen. Der er behov for data på selve stimuleringen og særligt effek-
ten af stimuleringen samlet på nationalt niveau. 

Fundamentet for børns sproglige færdigheder lægges allerede før skolestart. Derfor 
bør der sættes ind, så det sikres, at alle børn får hjælp til at opnå tilstrækkelige sprog-
lige færdigheder til modtage undervisning i folkeskolen.

Flere skal have forudsætningerne for at gennemføre en erhvervskompeten-
cegivende uddannelse
DI foreslår, at målsætningen om, at ingen elever forlader folkeskolen med mindre end 2 i 
dansk og matematik operationaliseres, og at kommunerne mere konkret forpligtes herpå. 

I fire kommuner var der i sidste skoleår flere end 50 pct. af eleverne med indvandrer-
baggrund, der afsluttede 9. klasse, som ikke opnåede 2 i dansk og matematik.



DANMARK PÅ ARBEJDE – FLERE HÆNDER OG HOVEDER 9



DANMARK PÅ ARBEJDE – FLERE HÆNDER OG HOVEDER10

Sådan ser 
virkeligheden ud
2.1. Virksomhederne mangler medarbejdere

Mange virksomheder har behov for nye medarbejdere, og det er svært for virksomhe-
derne at finde kvalificerede medarbejdere.

Konsekvensen af, at virksomhederne mangler medarbejdere, er, at der produceres 
mindre, end der ellers er grundlag for. Det betyder, at danske virksomheder og det 
danske samfund går glip af vækst og indtjening. 

Hver tiende virksomhed mister ordrer
Hver tiende danske virksomhed mister i øjeblikket ordrer på grund af manglen på 
medarbejdere. Det viser DI’s undersøgelse af det lokale erhvervsklima 2018.

Omkring otte ud af ti virksomheder har haft behov for nye medarbejdere i løbet af 
de seneste 12 måneder. I godt 60 pct. af disse virksomheder er rekrutteringerne i det 
seneste år lykkedes, mens knap fire ud af ti virksomheder har oplevet at måtte opgive 
at finde den ønskede medarbejder til et ledigt job. I godt en tredjedel af de sidstnævnte 
tilfælde har manglen på medarbejdere kostet virksomheden ordrer. Det svarer til 10 
pct. af samtlige virksomheder.

Største mangel på medarbejdere i ti år
Ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometer er andelen af virksomheder, der 
har kapacitetsbegrænsninger som følge af mangel på medarbejdere, nu på det høje-

Intet rekrutteringsbehov

Succesfuld rekruttering

Ordrernedgang pga.
forgæves rekruttering

Andre eller ingen
konsekvenser af
forgæves rekruttering

Hver tiende virksomhed mister ordrer pga. medarbejdermangel
Virksomhedernes dækning af rekrutteringsbehov i det seneste år og konsekvenser af forgæves rekruttering. 2018

Anm: Svarkategorien 'Ved ikke' er sorteret fra
Kilde: DI's Lokalt Erhvervsklima 2018

Forgæves 
rekruttering 

10 pct.

19 pct.

50 pct.

21 pct.
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ste niveau i ti år. Det er således omkring hver tredje byggevirksomhed, hver femte 
servicevirksomhed og hver tiende industrivirksomhed, der oplever produktionsbe-
grænsninger som følge af mangel på medarbejdere.

Virksomhedernes produktionsbegrænsninger er ikke helt lige så udbredte som i 2007 
og 2008, hvor der senest var meget kraftig mangel på medarbejdere. Hvis tendensen 
fortsætter, er der dog ikke langt igen til en gentagelse af det meget ophedede arbejds-
marked, vi oplevede for ti år siden.

Mangel på medarbejdere bremser væksten
Mangel på medarbejdere er den væsentligste barriere for vækst. Således mener knap 
hver fjerde af DI’s medlemsvirksomheder, at mangel på medarbejdere er den væsent-
ligste udfordring i forhold til at skabe vækst.
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Bygge og anlæg Serviceerhverv Industri

Største mangel på medarbejdere i 10 år
Andel af virksomhederne, der har angivet, at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning

Kilde: Danmarks Statistik
Anm.: For Industri er der anvendt kvartalstal, mens der for Bygge og anlæg og Serviceerhverv er anvendt månedstal for den 
seneste måned i hvert kvartal
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Administrative byrder mv.

Manglende adgang til kapital

Ved ikke

Utilstrækkelige afsætningsmuligheder

Øvrige forhold

Ingen vækstbarrierer

Det danske omkostningsniveau

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Pct.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft er den største vækstbarriere
Hvad udgjorde/udgør den største vækstbarriere for din virksomheds udviklingsmuligheder i Danmark? 2018.

Kilde: DI's virksomhedspanel - survey blandt 584 virksomheder. Afsluttet primo december 2017.
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Og 52 pct. af alle virksomheder har haft svært ved at finde den rigtige medarbejder til 
de ledige job. Det betyder, at det har været svært at besætte jobbene for 60 pct. af de 
virksomheder, der har haft behov for nye medarbejdere.
 
Fire ud af ti af de DI-virksomheder, der har haft behov for at rekruttere nye medar-
bejdere i løbet af det seneste år, har måttet opgive at finde den ønskede medarbejder. 
Ifølge en rekrutteringsundersøgelse, der gennemføres hvert halve år af Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), er rekrutteringsudfordringerne alvorligere 
nu end på noget tidspunkt i de seneste ti år.

Vi mangler faglærte
Det er især faglærte medarbejdere, som mange virksomheder har problemer med at 
finde. Blandt de virksomheder, der har oplevet forgæves rekrutteringer, er det i 55 
pct. af tilfældene faglærte medarbejdere, det ikke kunne lade sig gøre at finde.
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Ja Nej Vi har ikke haft behov
for at finde nye
medarbejdere

Ved ikke

Pct.

Halvdelen af virksomhederne har svært ved at finde medarbejdere
Har din virksomhed haft svært ved at finde nye medarbejdere inden for det seneste år?

Kilde: DI's virksomhedspanel - survey blandt 462 virksomheder
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Mangel på faglærte er mest udbredt
Medarbejdertyper som virksomhederne med forgæves rekruttering har måtte opgive at finde

Kilde: DI's Lokalt Erhvervsklima 2018
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Rekrutteringsudfordringerne skal ses i lyset af, at beskæftigelsen er steget kraftigt i 
de seneste fem år, og at de fleste ledige reserver derfor efterhånden er kommet i spil. 
Siden jobfremgangen begyndte i april 2013, er 206.000 flere lønmodtagere kommet i 
arbejde. Aktuelt er der 2.748.000 lønmodtagere i Danmark (juni 2018), hvilket er det 
højeste antal nogensinde. Samtlige nye job er skabt i de private virksomheder, mens 
der stort set er det samme antal offentlige job i dag som for fem år siden. Knap 70 pct. 
af alle lønmodtagere er i dag privatansatte. For fem år siden var andelen 67,4 pct.

Ledigheden er også faldet betydeligt. Fra april 2013 til juni 2018 er antallet af ledige 
faldet med 51.000 fuldtidspersoner, og den nuværende ledighed på 107.300 personer 
svarer til en ledighedsprocent på 3,9. I april 2013, da beskæftigelsesudviklingen vend-
te, var ledighedsprocenten 6,0. Man skal helt tilbage til februar 2009 for at finde en 
lavere ledighed end den nuværende.
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Virksomhedernes problemer med at skaffe faglærte medarbejdere afspejles også i ud-
viklingen i ledigheden for blandt andet elektrikere og metalarbejdere. Ledigheden for 
elektrikere er nu helt nede på 1,2 pct., mens 2,3 pct. af metalarbejderne er ledige. Det 
er niveauer, der er så lave, at der i praksis næsten ikke findes ledige i de to a-kasser. 
Udviklingen for medlemmer af 3F’s a-kasse har også været bemærkelsesværdig. Med 
det nuværende ledighedsniveau på lidt under 5 pct. er der tale om mere end en halve-
ring af ledigheden siden 2013.

På landsplan er ledighedsprocenten nu 3,9 pct. Det er i sig selv lavt, men ledigheden er 
faktisk lavere end 3,9 pct. i to ud af tre af landets 98 kommuner. I hver femte kommune er 
ledigheden endda også under 3 pct. Kun 8 kommuner har en højere ledighed end 5 pct.

Udlændinge, ældre og ledige står bag jobfremgangen
Stort set hele jobfremgangen i de seneste fem år er skabt ved flere udenlandske med-
arbejdere, flere ældre medarbejdere og flere ledige, der er kommet i arbejde. De uden-
landske medarbejdere har stået for 72.000 af fremgangen svarende til en andel på 37 
pct. Derudover er der i dag 60.000 flere danske statsborgere i alderen 60 år og derover 
i arbejde, hvilket udgør 31 pct. af jobfremgangen. Det meget høje bidrag fra ældre skal 
ses i lyset af forhøjelsen af efterlønsalderen fra 60 til 62 år, der har medført stærkt 

Forskellige gruppers bidrag til udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen, 
tusinde personer

2013 - 2018 Prognose 2018 - 2019

                             -antal-

Samlet stigning 195 67

Under 60 år - danske statsborgere 15 -6

60+ danske statsborgere 60 25

Udlændinge 72 16

Fald i ledighed 48 9

Øvrig stigning for at nå DI’s prognose - 23
Anm.: Tallene 2013-2018 er fra april måned.

Kilde: DI
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stigende beskæftigelsesfrekvenser for især 60-62-årige men også de lidt ældre alders-
grupper. Den sidste vigtige faktor er, at 48.000 flere ledige er kommet i arbejde, hvil-
ket svarer til 25 pct. af beskæftigelsesstigningen. Den resterende fremgang på 15.000 
personer kommer fra danske statsborgere under 60 år, der således tegner sig for 7 pct. 
af jobfremgangen. I beregningen vægtes bidrag fra ledighed højest, så f.eks. en dansk 
statsborger under 60 år, der er gået fra ledighed til beskæftigelse, tælles med som et 
fald i ledighed og ikke som et bidrag fra danskere under 60 år.

Det lave bidrag fra danske statsborgere under 60 år hænger sammen med den demo-
grafiske udvikling, der medfører, at befolkningen af danske statsborgere på de mest 
erhvervsaktive alderstrin under 60 år falder i disse år. Når de under 60-årige danske-
re har haft en jobfremgang, på trods af at de er blevet færre, er der altså tale om en 
fremgang i beskæftigelsesfrekvensen for de yngre danskere.

Fremgangen ikke mulig uden udenlandske medarbejdere
Den demografiske udvikling er også en vigtig årsag til, at udenlandske medarbejdere 
er blevet så vigtige for de danske virksomheder. Hvis man forestiller sig, at der ikke 
var kommet 72.000 flere udlændinge til Danmark for at arbejde, og hvis udlændin-
genes bidrag til beskæftigelsesfremgangen i stedet skulle være kommet fra fald i le-
digheden, ville den aktuelle ledighed skulle være faldet til 38.000 personer. Det er 
omtrent 30.000 lavere end den ledighedsrekord, der blev sat i juni 2008 på 67.000. 
Dengang var der tale om et uholdbart lavt niveau, så der er ingen tvivl om, at  det slet 
ikke havde været muligt at realisere så stor en jobfremgang uden det store bidrag fra 
udenlandske og ældre danske medarbejdere.

DI forventer, at der i indeværende og næste år er grundlag for en beskæftigelsesfrem-
gang på 67.000 personer. Både ældre danskere, udlændinge og faldende ledighed for-
ventes at bidrage til denne udvikling, idet danskere over 60 år med 25.000 personer 
forventes at tegne sig for det største bidrag. Derimod er der udsigt til et lille fald i be-
skæftigelsen for danskere under 60 år, hvilket som nævnt hænger sammen med den 
demografiske udvikling.

Udsigt til stigende mangel på medarbejdere
Når man lægger de forventede bidrag fra udlændinge, ledige samt unge og ældre dan-
skere sammen, er der ikke udsigt til en stigning i beskæftigelsen på mere end 44.000 
personer. Der mangler altså et yderligere arbejdsudbud på 23.000 personer for at rea-
lisere potentialet på 67.000 personer. 

Det er næppe realistisk, at de ældre kan bidrage endnu mere end de 25.000 personer, 
der forventes. Også ledighedsniveauet er så lavt, at det er usikkert, om man kan få et 
endnu større bidrag derfra end de 9.000 personer, der regnes med. 

Behov for initiativer til at bekæmpe manglen
Det betyder, at det bliver nødvendigt at få flere danskere under 60 år i job og at hen-
te flere udlændinge, hvis vi skal skabe de arbejdspladser i Danmark, som den øko-
nomiske udvikling giver grundlag for. For danskernes vedkommende vil en større 
jobfremgang kræve, at beskæftigelsesfrekvenserne stiger, hvilket forudsætter, at der 
iværksættes nogle af de initiativer, der foreslås senere i denne publikation. Derudover 
bør der også tages initiativer til at sikre flere udenlandske medarbejdere, hvilket pub-
likationen ligeledes indeholder forslag til, så væksten i udenlandske medarbejdere i 
2018 og 2019 bliver større end de 16.000 personer, der - baseret på tal og beregninger 
fra DREAM’s socioøkonomiske fremskrivning - er regnet med her.

Ligesom hidtil får virksomhederne brug for at ansætte både danskere og udlændinge.
Man kan godt få den tanke, at der slet ikke er behov for udenlandske medarbejdere, 
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når der er 107.000 ledige i Danmark. Langt de fleste er imidlertid kun ledige i kort tid i 
forbindelse med, at de skifter fra et job til et andet. Og i den periode tæller de med som 
ledige, selv om de har et job på hånden. Tænk for eksempel på Jensen, der stopper i 
sit job som smed hos Grundfos i september og allerede har en aftale om at starte hos 
Vestas til december. Jensen indgår i statistikken som ledig, fordi han får dagpenge, og 
han bliver også talt med i oktober og november. Men han søger ikke den ledige stilling 
som smed, der er slået op hos Danfoss, da han jo allerede har en aftale om at starte i 
sit nye job hos Vestas.

Ledige finder hurtigt nyt job
Det er mere end hver tredje ledig, der finder et job inden for tre måneder. Og næsten 
hver anden er i job, inden der er gået seks måneder. Lige nu er der over 2.700.000 
ansatte medarbejdere i Danmark, og det er meget naturligt, at nogle af dem er ved 
at skifte job. Det er baggrunden for, at mange virksomheder lige nu har svært ved at 
finde medarbejdere, selv om der er en vis ledighed.

Der er også andre gode grunde til, at ledighed desværre ikke helt kan undgås. Den ledige 
børnehavepædagog kan ikke gå ind i det ledige job som køletekniker. Og den ledige elek-
triker i Sønderborg er måske ikke opmærksom på, at der mangler en elektriker i Ska-
gen. Virksomhederne svigter ikke deres samfundsansvar, når de ansætter udenlandske 
medarbejdere. Tværtimod. Danske virksomheder ansætter hver eneste dag ledige dan-
skere. Og det går hånd i hånd med, at der også kommer udlændinge hertil.

Hver måned kommer 16.500 ledige i job
Virksomhederne vil gerne ansætte ledige danskere. Hver eneste måned kommer om-
kring 16.500 ledige i arbejde. Det bliver årligt til 200.000 job, der besættes af ledige. 
Det er en udbredt misforståelse, at vores nuværende ledighed på 107.000 personer be-
tyder, at der er 107.000 mennesker, som går passivt rundt og venter på et job. Sådan er 
det heldigvis ikke. Langt hovedparten af de ledige forsøger særdeles aktivt at komme 
i job igen så hurtigt som overhovedet muligt.

Det er mindre end hver femte ledig, nemlig omkring 20.000 personer, der har været 
ledig i mindst 12 måneder. Antallet af langtidsledige er blevet halveret siden 2011.
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Mange flere unge tager lange uddannelser
Unge nyuddannede fylder i dag mere blandt de ledige end tidligere. Det er en udvik-
ling, der skal ses i lyset af den store vækst i antallet af unge, som tager videregående 
uddannelser. For eksempel var der i 2007 14.000 personer, der fuldførte en lang vide-
regående uddannelse i Danmark, mens tallet var 25.000 i 2017.

Desværre har nogle af de nyuddannede svært ved at finde arbejde umiddelbart efter 
uddannelsens afslutning. Mens de ledige dagpengemodtagere under 30 år stod for 
hver tiende af de ledige for 10 år siden, udgør de i dag hver femte. Ledige dagpenge-
modtagere under 30 år består i vid udstrækning af nyuddannede, der får dimittend-
dagpenge. I dag er det derfor langt mere almindeligt, at en ledig ikke er ledig, fordi 
vedkommende har mistet sit job, men fordi han eller hun har afsluttet en uddannelse 
og skal finde sit første job som nyuddannet. På den måde er ledighedstallet i højere 
grad blevet en afspejling af, hvad der sker i uddannelsessystemet og ikke blot på ar-
bejdsmarkedet.
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Hvis antallet af nyuddannede havde holdt sig på samme niveau som i 2007, ville vi 
have haft en lavere ledighed i dag.

På længere sigt er der ingen tvivl om, at et højere uddannelsesniveau fører til mere 
produktive medarbejdere. Det har bare den konsekvens, at flere opholder sig i en vis 
periode i dagpengesystemet som dimittendledige, og det har altså en effekt på den 
samlede ledighed, og effekten er større i dag end for ti år siden. 

Virksomhederne søger også efter medarbejdere blandt ledige
Når manglen på arbejdskraft diskuteres, hører man nogle gange den indvending, at 
virksomhederne ikke søger ordentligt efter medarbejdere. Der henvises her til en sær-
kørsel fra STAR’s rekrutteringsundersøgelse, der viser, at kun omkring 1 pct. af de 
virksomheder, der har oplevet forgæves rekruttering, har kontaktet både jobcenter, 
a-kasse/fagforening og Jobnet. Det kan give det indtryk, at arbejdsgiverne slet ikke 
søger blandt de ledige. Det er ikke korrekt. Den samme undersøgelse viser, at det er 
72 pct. af virksomhederne med forgæves rekruttering, der anvender mindst én af 
kilderne Jobnet, jobcenter eller a-kasse/fagforening. I øvrigt er det vigtigt at være op-
mærksom på, at de tre nævnte rekrutteringskanaler udelukkende har som opgave at 
skaffe ledige i job. For en arbejdsgiver med et rekrutteringsbehov er hovedformålet 
at få en medarbejder, og her kan der både være tale om en ledig eller en person, der 
kommer fra et andet job. Hovedparten af dynamikken på det danske arbejdsmarked 
kommer netop fra skift mellem job. Derfor er det naturligt for virksomhederne først 
og fremmest at benytte rekrutteringskanaler, der både henvender sig til beskæftigede 
og ledige.

Højere lønstigninger pga. mangel på medarbejdere
Manglen på medarbejdere betyder, at lønstigningerne er begyndt at tiltage. Den sam-
lede lønstigning for timelønnede medarbejdere i industrien ligger således på 2,7 pct. 
om året. Den årlige lønstigning er dermed mere end fordoblet siden 2012, hvor lønnin-
gerne steg mindst. Lønstigningerne ligger i dag stort set på samme niveau som i 2005 
og 2006, dvs. umiddelbart forud for den alvorlige medarbejdermangel i 2007 og 2008.

Den tiltagende tendens ses også ved de lokale lønforhandlinger.
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Lokale lønforhandlinger ender højere
De timelønnede medarbejdere på DI’s medlemsvirksomheder har gennemsnitligt 
fået reguleret lønnen med 1,9 pct. i 2018. Det er 0,2 pct.-point mere end i 2017. Funk-
tionærerne bliver gennemsnitligt reguleret med 2,3 pct. i år, hvilket er 0,1 pct.-point 
mere end sidste år.

De lokale lønreguleringer er - ligesom den samlede lønudvikling - steget de sidste fem 
år og er nu på højde med reguleringerne umiddelbart forud for 2007 og 2008, hvor der 
var meget udbredt mangel på medarbejdere. 

Kraftig fremgang i reallønnen
Reallønnen stiger også kraftigt. Medarbejderne kan gennemsnitligt købe 1,4 pct. 
mere for deres løn i år, end de kunne sidste år. Stigningen er i øjeblikket højere end i 
de fleste tidligere perioder. Reallønnen stiger endda næsten lige så kraftigt nu som i 
2007-08, selv om de udbetalte lønstigninger dengang var betydeligt højere end i dag. 
Årsagen til den kraftige fremgang i reallønnen i øjeblikket er, at inflationen er særde-
les lav. Inflationen har ligget under 1 pct. næsten uafbrudt siden 2013.

Det har været nævnt i debatten, at der i de seneste år har været en betydelig fremgang 
i industriens produktivitet, og at der ikke har været en tilsvarende lønfremgang for 
medarbejderne i industrien. Dette er imidlertid ikke rigtigt.

Flot stigning i reallønnen i 2018

2005-06 2007-08 2009-12 2013-17 2018

-pct.-

Gns. stigning i timefortjeneste 2,9 4,2 2,3 1,9 2,2

Gns. inflation 1,8 2,6 2,2 0,6 0,8

Gns. reallønsstigning 1,0 1,7 0,1 1,3 1,4
Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Statistik og egne beregninger
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Sagen er nemlig, at produktivitetsudviklingen i industrien medtager en del af den 
værditilvækst, der skabes på danskejede fabrikker i udlandet. Og når man skal vurde-
re den danske lønudvikling, bør den alene holdes op mod den danske produktivitet.

Den udenlandske produktion er steget meget kraftigt i de seneste år. Den udgjorde om-
kring 1 pct. af den samlede værdiskabelse i 2005, men var steget til over 15 pct. i 2017.

Omkring halvdelen af produktivitetsfremgangen i industrien siden 2005 skyldes den 
udenlandske produktion. Den rent danske produktivitetsudvikling har været 1,8 pct. 
om året i gennemsnit siden 2005. Dette svarer nogenlunde til lønudviklingen i peri-
oden. Så løn og produktivitet for den danske del af aktiviteterne har altså fulgtes ad. 
Lønnens andel af den danske produktionsværdi er således stort set på samme niveau 
i dag som i 2005.

Mangel på medarbejdere er et reelt problem, og situationen har ikke været værre i 
snart ti år. Manglen er endnu ikke lige så udbredt som i 2007 og 2008. Det kan vi især 
takke udenlandske medarbejdere, ledige, der er kommet i job, og danskere over 60 år 
for. Det er nu på høje tid at tage initiativ til at undgå en yderligere forværring af situati-
onen, så vi ikke gentager den uholdbare udvikling fra 2007 og 2008, hvor danske virk-
somheder og det danske samfund i meget stort omfang gik glip af ordrer og fremgang, 
fordi virksomhederne ikke kunne skaffe de nødvendige medarbejdere.

2.2. Der er potentiale for flere i job
Manglen på medarbejdere rejser det spørgsmål, om der uden for arbejdsmarkedet fin-
des reserver, der kan komme i job.

Der bor 3,5 mio. mennesker mellem 20 og 66 år i Danmark. Heraf indgår knap 2,4 
mio. mennesker (målt som fuldtidspersoner) i arbejdsstyrken, dvs. at de er enten i job 
eller ledige, og knapt 250.000 personer er under uddannelse. Dvs. at 2,65 mio. ud af 
3,5 mio. mennesker mellem 20 og 66 år er aktive som enten beskæftigede, jobsøgende 
eller under uddannelse.

Arbejdsstyrken (2.369)

Uddannelse (245)

Offentlig forsørgelse ud over ledighed og SU (548)

Andet (293)

1,1 mio. årsværk for de 20-66-årige tilbringes uden for arbejdsstyrken
Fordeling af årsværk for de 3,5 mio. mennesker mellem 20 og 66 år Tusinder. 2016

Kilde: DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks arbejdsmarkedsregnskab
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Ledigheden er blevet så lav, og de ledige kommer typisk så hurtigt i job, at de bør reg-
nes med til den aktive del af befolkningen. De ledige søger typisk aktivt efter et nyt 
job og lykkes som regel også hurtigt med det. Bortset fra de nyuddannede ledige ligger 
der således ikke nogen gemt reserve blandt de ledige, som står uden for arbejdsmar-
kedet og kan hentes ind ved en ekstra indsats. Tværtimod er de ledige særdeles aktive 
på arbejdsmarkedet.

Der er dog sket det i de senere år, at nyuddannede har fået meget sværere end tidligere 
ved at finde det første job. Der ligger således en reserve blandt dimittenderne, hvis de 
kan komme hurtigere i job. Senere i dette kapitel belyses størrelsen af denne reserve 
nærmere, og i kapitel 5 stilles der forslag til, hvordan den kan bringes i spil.

Udover de nævnte 2,65 mio. aktive fuldtidspersoner er der altså 850.000 passive fuld-
tidspersoner, der eventuelt kan udgøre reserver, der kan komme i job.

Af disse 850.000 passive personer mellem 20 og 66 år er 550.000 på offentlig forsørgel-
se, mens 300.000 er passive uden at modtage offentlig forsørgelse.

300.000 passive uden forsørgelse er svære at få i job
De 300.000 mennesker, der er passive uden offentlig forsørgelse, udgør formentlig en 
meget begrænset reserve. Nogle er ved at skifte job, nogle venter på studiestart, nogle 
holder sabbatår, nogle er gået tidligt på pension for egne midler, og nogle forsørges 
af ægtefællen. Derudover har nogle valgt at arbejde fast på deltid for at få bedre tid 
til børnepasning eller fritidsaktiviteter, og den nedsatte tid bidrager også til et vist 
antal passive fuldtidspersoner. I alle de nævnte tilfælde ligger der formentlig ikke no-
gen nævneværdig reserve, der kan bringes i spil på arbejdsmarkedet, fordi fravalget 
af beskæftigelse og uddannelse er frivillig. Der kan dog også være tale om, at nogle 
lønmodtagere arbejder på deltid, men egentlig har et ønske om højere arbejdstid. I 
sådanne situationer kan det muligvis lade sig gøre gennem en bedre tilrettelæggelse 
af arbejdet at aktivere en del af tiden, men vi vil ikke komme nærmere ind på denne 
mulige reserve her.

3,5 mio. mennesker fordelt på forsørgelsesgrundlag, indbyggere  
mellem 20 og 66 år, 2016

1.000 fuldtidspersoner Pct.

Beskæftigede 2.203 64

Ledige og aktiverede 166 5

Uddannelsessøgende 245 7

Aktive i alt 2.614 76

Passiv kontanthjælp og integrations-
ydelse

87 3

Fleksjobydelse mv. 46 1

Førtidspension mv. 229 7

Efterløn mv. 75 2

Pension mv. 111 3

Passive uden offentlig forsørgelse 293 8

Passive i alt 841 24

Fuldtidspersoner i alt 3.455 100
Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks arbejdsmarkedsregnskab



DANMARK PÅ ARBEJDE – FLERE HÆNDER OG HOVEDER22

Reserve af tilbagetrukne bliver mindre, når efterløns- og pensions-
alder hæves
Ud af de knap 550.000 personer på offentlig forsørgelse er 186.000 personer på efter-
løn eller pension. Da pensionsalderen gradvist sættes op til 67 år i de næste fire år, vil 
der om få år ikke længere være folkepensionister i aldersgruppen op til 66 år. Og da 
efterlønsalderen samtidig hæves til 64 år og på sigt til 65 år, vil der efterhånden heller 
ikke være mange efterlønsmodtagere tilbage. Da den nuværende reserve af pensioni-
ster og efterlønsmodtagere i aldersgruppen er på vej til at blive stort set elimineret om 
nogle få år og i stedet forventes at være i arbejde i fremtiden, vil vi i denne sammen-
hæng se bort fra dette potentiale. 

Af de 362.000 personer, der således er på offentlig forsørgelse men ikke på folke-
pension og efterløn, modtager 275.000 mennesker førtidspension mv. (der ud over 
førtidspension omfatter ressourceforløb, jobafklaring, og revalidering) og fleksjoby-
delse mv. (der omfatter fleksløntilskud og ledighedsydelse). Det er personer, som har 
trukket sig tilbage eller som følge af helbredsproblemer ikke kan arbejde i særlig stort 
omfang. Der ligger efter alt at dømme et potentiale for at få nogle af disse mennesker 
i arbejde enten helt eller delvist, og en del af reserven kan indfries ved blandt andet 
at sørge for en mere ensartet tilkendelse af førtidspension. Dette forslag indgår i DI’s 
2025-plan, men vi vil ikke komme nærmere ind på det her, da reserven blandt førtids-
pensionister formentlig først kan realiseres på sigt, og vi i denne sammenhæng har 
fokus på de lettest tilgængelige reserver.

Reserve blandt passive på kontanthjælp
Den sidste gruppe, der er passive og på offentlig forsørgelse, omfatter passive kontant-
hjælps- og integrationsydelsesmodtagere. De udgør 87.000 årsværk. Der er her tale om 
personer, der ikke betragtes som jobparate og som derfor i dag ikke regnes for en del af 
arbejdsstyrken. Det vurderes at være muligt at hjælpe nogle af disse mennesker til at få 
et job. Selv om mange af dem har været ude af arbejdsmarkedet i mange år, har de ikke 
trukket sig tilbage, og de har heller ikke helbredsmæssige problemer i et tilstrækkeligt 
omfang til, at de har kunnet få tildelt ressourceforløb eller førtidspension.

Ud af de 87.000 passive kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere har 58.000 
dansk oprindelse, mens 29.000 er indvandrere og efterkommere. Forslagene til at få 
denne reserve i job er således samtidig forslag til at forbedre integrationen af indvan-
drere og deres børn.

20-66-årige fordelt på herkomst og forsørgelsesgrundlag. 1.000 personer. 2016

Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere
Beskæftigede 1.960 217 25
Ledige og aktiverede 123 39 4
Uddannelse 193 41 12
Aktive i alt 2.276 297 42
Passiv kontanthjælp og inte-
grationsydelse

58 27 3

Fleksjobydelse mv. 42 4 0
Førtidspension mv. 190 37 2
Efterløn mv. 72 3 0
Pension mv. 104 6 1
Passive uden offentlig forsør-
gelse

203 83 7

Passive i alt 670 160 12
Fuldtidspersoner i alt 2.945 456 54

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks arbejdsmarkedsregnskab
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Det er dog værd at bemærke, at forslagene til at bringe nogle af kontanthjælps- og in-
tegrationsydelsesmodtagerne i job langt fra er tilstrækkelige til at udligne forskellene 
mellem indvandrere og personer med dansk oprindelse. Det er således blot omkring 
300.000 af de 450.000 indvandrere mellem 20 og 66 år, der er aktive. Hvis indvandrer-
ne skulle være aktive i samme omfang som personer med dansk oprindelse, skulle 
yderligere 55.000 indvandrere i job eller uddannelse.

Mange indvandrere er passive uden forsørgelse
En meget stor del af indvandrerne er passive uden hverken job eller offentlig forsør-
gelse, dvs. for eksempel forsørget af familien. Det drejer sig om 83.000 fuldtidsper-
soner. Dette er 51.000 personer højere, end hvis det forholdsmæssigt skulle svare til 
omfanget for personer med dansk oprindelse.

At så mange indvandrere forsørges af familien, kan til dels tilskrives andre kønsrol-
lemønstre, hvor indvandrerkvinder deltager mindre på arbejdsmarkedet end danske 
kvinder. Det er dog også langt mere udbredt for indvandrermændene at forsørges af 
familien, end det er for danske mænd. Mændene udgør således 36.000 ud af de 83.000 
passive indvandrere uden forsørgelse, hvilket er næsten tre gange så højt, som hvis 
det skulle svare til mønstret blandt danske mænd.

Dobbelt så mange børn af indvandrere i arbejdsstyrken i 2030
Der er også mange grunde til at interessere sig for efterkommerne. Her taler vi altså om 
personer, der er født i Danmark, men som ikke har danske forældre. De er fortsat en rela-
tivt lille gruppe, der aktuelt kun omfatter godt 50.000 personer i aldersgruppen 20-66 år. 
Gruppen vil imidlertid vokse kraftigt i de kommende år og blive mere end fordoblet frem 
mod 2030. Det er en udvikling, der kan anses for helt sikker. Den skyldes, at der i dag er 
118.000 efterkommere under 20 år, der i de kommende år vil træde ind i aldersgruppen 
af 20-66-årige. Det er således 65 pct. af alle efterkommere, der er yngre end 20 år.

Efterkommerne er vanskelige at sammenligne med indvandrere og personer med 
dansk oprindelse, da de har en helt anden alderssammensætning. Der er derfor fore-
taget en aldersstandardiseret beregning i tabellen, hvor efterkommerne sammenlig-
nes med indvandrere og personer med dansk oprindelse. Ellers ville de for eksempel 
have meget høje andele under uddannelse og meget lave andele på førtidspension, da 
mange efterkommere på grund af deres unge alder er under uddannelse.

20-66-årige fordelt på herkomst og forsørgelsesgrundlag.  
Alderskorrigeret. Procent. 2016

Dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere
-pct.-

Beskæftigede 67 45 59
Ledige og aktiverede 4 8 7
Uddannelse 7 7 7
Aktive i alt 77 61 73
Kontanthjælp og int. ydelse 2 6 4
Fleksjobydelse mv. 1 1 1
Førtidspension mv. 6 12 7
Efterløn mv. 2 1 1
Pension mv. 4 3 3
Passive uden offentlig forsørgelse 7 17 11
Sum 100 100 100

-tusinder-
Antal årsværk i alt 2.945 456 53

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik arbejdsmarkedsregnskab
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Efterkommerne lige så aktive som danskerne
Efterkommerne klarer sig betydeligt bedre end deres forældre, idet andelen af aktive 
efterkommere er næsten på niveau med andelen blandt personer med dansk oprin-
delse. Der er dog en overrepræsentation af efterkommere på kontanthjælp og ledig-
hed samt passive uden offentlig forsørgelse, hvilket kan give anledning til bekym-
ring, da efterkommerne kommer til at udgøre en stigende andel af de 20-66-årige i de 
kommende år. Den stigende andel af efterkommere i befolkningen følger af, at der på 
grund af den lave fertilitet bliver færre personer med dansk oprindelse.

Vigtigt at uddanne indvandrernes børn
Det er helt afgørende, at den lave beskæftigelse blandt indvandrerne ikke kommer til 
at gentage sig for deres børn. Derfor må der sættes ind for at sikre gode uddannelser og 
dermed en stærkere arbejdsmarkedstilknytning på sigt til efterkommerne, hvilket er 
betingelsen for at løse integrationsudfordringen for de kommende generationer. Ka-
pitel 5 indeholder forslag til at sikre bedre uddannelse, herunder af efterkommerne.

Indsats for kontanthjælpsmodtagere er samtidig indsats for bedre 
integration
Når der skal peges på mulige reserver, der kan komme i job, træder blandt andet de 
87.000 passive kontanthjælpsmodtagere frem. Derfor indeholder kapitel 4 i denne 
publikation forslag til, hvad der kan gøres for at få nogle af kontanthjælpsmodtagerne 
i job. Med godt en tredjedel indvandrere og efterkommere i denne gruppe vil der her 
i høj grad også være tale om en integrationsindsats. Det er dog også vigtigt at under-
strege, at selv om nogle passive kontanthjælpsmodtagere kan blive gjort aktive, er der 
tale om en gruppe, som ikke på kort sigt kan forventes at opnå en produktivitet på 
niveau med en gennemsnitlig beskæftiget. Potentialet må også vurderes at ligge bety-
deligt under gruppens samlede omfang.

Udenlandske medarbejdere har i de seneste fem år bidraget kraftigt til fremgangen 
i beskæftigelse, og de vil også i de kommende år være en vigtig kilde til stigninger i 
beskæftigelsen. Forslag til at forbedre mulighederne for udenlandske medarbejdere 
indgår i kapitel 4.
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110.000 færre med dansk oprindelse frem mod 2030
Ændring i den 20-66-årige befolkning målt i forhold til 2018

Kilde: Danmarks Statistik
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Ledige dimittender udgør reserve
Nyuddannede repræsenterer som nævnt også en reserve, hvis de kan bringes hurtige-
re i job. Forslagene hertil indgår i kapitel 4. Kapitel 5 indeholder derudover en række 
forslag til forbedringer i uddannelsessystemet, med det sigte at flere mennesker får 
relevante uddannelser, så de har gode forudsætninger for at komme i job i fremtiden.

2.3. Indvandrere og deres børn er i mindre grad 
i job
Siden 1980 er antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark i de erhvervsaktive ald-
re mere end femdoblet. Fra at udgøre 3 pct. af befolkningen, udgør indvandrere og efter-
kommere i dag 15 pct. af befolkningen mellem 20 og 69 år. Det svarer til 564.000 personer.

Frem mod 2030 ventes gruppen at vokse til 729.000 personer. Antallet af indvan-
drere mellem 20 og 69 år ventes at stige med 103.000 personer, mens antallet af ef-
terkommere ventes at sige med 62.000 personer. I samme periode ventes den del af 
den 20-69-årige befolkning, der har dansk oprindelse, at falde med 106.000 personer. 
Samlet set forventes antallet af 20-69-årige i Danmark at stige med 60.000 frem mod 
2030, hvilket altså alene skyldes indvandrere og efterkommere.

Reserver, der kan bringes i job, indbyggere mellem 20 og 66 år. 2016

Læs mere

Beskæftigede Ingen yderligere reserverer Afsnit 4.3

Ledige og aktiverede Dimittender bør hurtigere i job. Derudover kun beskeden 
reserve

Afsnit 5.2

Uddannelse Reserve ved at flere får relevante uddannelser Kapitel 5

Aktive i alt

Passiv kontanthjælp 
og integrationsydelse

Reserver Afsnit 4.1 
og 4.2

Fleksjobydelse mv. Formentlig beskedne reserver, men berøres ikke her -

Førtidspension mv. Der findes reserver, men de berøres ikke her, jf. DI’s 
2025-plan

-

Efterløn mv. Stor del af reserven indfries, når efterlønsalderen forhøjes -

Pension mv. Reserve af 65-66-årige indfries, når folkepensionsalderen 
forhøjes

-

Passive uden offentlig 
forsørgelse

Reserve findes, men vanskelig at indfri og berøres ikke her -
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Indvandrere og efterkommeres andel af den 20-69-årige befolkning

Kilde: Danmarks Statistik
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Hver femte i arbejdsstyrken vil være indvandrer eller efterkommer 
i 2030
Alt i alt betyder det, at indvandrere og efterkommeres andel af befolkningen vil stige, 
og i 2030 forventes de at udgøre omkring en femtedel af de 20-69-årige personer.

I 2030 ventes indvandrerne at udgøre 16 pct. af de 20-69-årige, hvilket skal sammen-
lignes med 13 pct. i dag. Relativt set er væksten for efterkommerne endnu stærkere. 
Deres andel af befolkningen er 1,5 pct. i dag, og denne andel forventes at blive mere 
end fordoblet frem mod 2030. Efterkommerne er en meget ung gruppe, og udvidelsen 
af gruppen hvert år hænger sammen med, at der stort set ikke er nogle efterkommere 
på alderstrinnene i 60’erne, samtidig med, at der hvert år er omkring 5.000 efterkom-
mere, der fylder 20 år og dermed bliver en del af den 20-69-årige befolkning.

Mange flere kommer til Danmark for at arbejde og studere
Sammensætningen af de personer, der kommer til Danmark, har ændret sig meget de 
seneste 20 år. Fri bevægelighed for arbejdskraft i EU og udvidelsen af EU med lande 
fra Østeuropa betyder, at langt flere nu kommer til Danmark med henblik på at ar-
bejde. Også antallet, der kommer til landet for at studere, er steget meget. Omvendt 
har stramninger af reglerne for familiesammenføring medført, at færre kommer hertil 
som familiesammenført. I 2017 kom 73 pct. af de indvandrede hertil med enten stu-
die eller erhvervsarbejde som opholdsgrundlag. I 1997 var denne andel på blot 39 pct. 
Antallet af personer, der har fået asylophold, har udgjort en lille del af den samlede 
indvandring i de seneste 20 år. Selv i årene 2015 og 2016, hvor det var ekstraordinært 
højt, stod asylophold kun for henholdsvis 15 og 11 pct. af den samlede indvandring. 

Indvandrere og efterkommere mindre i job end danskere
Indvandrere og efterkommere er ikke beskæftiget i samme omfang som personer 
med dansk oprindelse. Ser man på hele gruppen af 20-69-årige, har personer med 
dansk oprindelse i dag en beskæftigelsesfrekvens på 72 pct., mens indvandrere og 
efterkommere ligger henholdsvis 16 og 11 pct.-point lavere. 
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Ældre indvandrere mindre i job
Sammenlignet med personer med dansk oprindelse på samme alderstrin er beskæf-
tigelsen særlig lav for indvandrere i aldersgrupperne fra midt i 40’erne til starten af 
60’erne. Det skyldes i høj grad indvandrergruppens sammensætning. For indvandre-
re midt i 40’erne og opefter fylder flygtninge og personer med familiesammenføring 
som opholdsgrundlag meget, mens der blandt de yngre indvandrere er relativt flere 
med erhvervsarbejde og studie som opholdsgrundlag, hvor tilknytningen til arbejds-
markedet er stærkere. 
 
For efterkommerne er det omvendt. Her er beskæftigelsen især lav på de yngre alders- 
trin. Det hænger sammen med, at der blandt de yngste efterkommere er flere, der er 
børn af flygtninge eller familiesammenførte med flygtninge.

God integration i kommuner i hovedstadsområdet
Der er store kommunale forskelle på, hvor stor en del af indvandrerne, der er i be-
skæftigelse. Især i flere af kommunerne i hovedstadsområdet har indvandrerne en 
høj beskæftigelsesfrekvens. Vallensbæk topper listen med en beskæftigelsesfrekvens 
for indvandrere på 70 pct. I den anden ende af skalaen ligger flere af landets storbyer 
Odense, Århus og Aalborg samt flere nordjyske kommuner. Værst ser det ud i Oden-
se, hvor kun 47 pct. af indvandrerne er i beskæftigelse. 

Der kan være mange årsager til de store beskæftigelsesforskelle kommunerne imel-
lem, og tallene bør derfor tages med forbehold. Især kan kommunerne have en for-
skellig sammensætning af indvandrere med hensyn til opholdsgrundlag. Mange 
flygtninge og familiesammenførte reducerer beskæftigelsen, mens indvandrere med 
erhverv som opholdsgrundlag omvendt trækker beskæftigelsen op. På grund af man-
gelfulde data om indvandreres opholdsgrundlag er det desværre vanskeligt at belyse, 
hvordan kommunernes indvandrere er sammensat i forhold til opholdsgrundlag.
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Opholdsgrundlag afgør jobudsigter
For de senest ankomne indvandrere findes der dog gode oplysninger om opholds-
grundag, og ud fra de data kan man se, at andelen af personer i beskæftigelse varierer 
meget på tværs af opholdsgrundlag. Naturligt nok er beskæftigelsesandelen for per-
soner, der er kommet til landet med henblik på at arbejde, høj. For de, der kommer 
hertil fra tredjelande på erhvervsordninger (Greencard, Beløbsordningen og Posi-
tivlisten), ligger beskæftigelsesfrekvenserne på niveau med eller højere end beskæf-

Store kommunale forskelle i indvandreres beskæftigelse
Beskæftigelsesfrekvenser for 16-64-årige indvandrere, november 2016

 
Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 
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tigelsen blandt personer med dansk oprindelse. Lavest beskæftigelse har personer 
med ophold til asyl og familiesammenførte. Her er blot henholdsvis 35 og 55 pct. i 
beskæftigelse. 

Efterkommere klarer sig dårligt i skolen
Selv om efterkommere også er født i Danmark, klarer de sig markant dårligere end 
unge med dansk oprindelse. Det er bekymrende, da det er en gruppe, der som nævnt 
kommer til at vokse kraftigt i de kommende år. Ser man på karakterer ved folkesko-
lens afgangsprøve, ligger efterkommerne i gennemsnit næsten to karakterer lavere 
end unge med dansk oprindelse. Forskellen findes blandt både piger og drenge. Efter-
kommerpigerne klarer sig ganske vist bedre end efterkommerdrengene, men de lig-
ger lige så langt efter piger med dansk oprindelse, som efterkommerdrengene ligger 
efter drenge med dansk oprindelse.
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Efterkommere får markant lavere karakterer end børn med dansk oprindelse 
Samlet karaktergennemsnit for alle bundne prøver (ekskl. dansk orden) ved folkeskolens afgangsprøve 2012-2016

Kilde: DI's beregninger på grundlag af tabeller i Danmarks Statistiks publikation Indvandrere i Danmark 2017
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Færre efterkommere får uddannelse
De dårligere forudsætninger fra grundskolen og et højere frafald har i sidste ende 
den konsekvens, at der er færre efterkommere, der får en erhvervskompetencegiven-
de uddannelse. For den nuværende generation af 30-39-årige efterkommere er der 
blandt mændene 41 pct., som ikke har afsluttet anden uddannelse end grundskolen. 
Andelen er til sammenligning 17 pct. for den samme aldersgruppe med dansk op-
rindelse. Det er især bemærkelsesværdigt, hvor få af de mandlige efterkommere, der 
ender med at have en erhvervsfaglig uddannelse.

Blandt de kvindelige efterkommere er det 23 pct., der blot har en grundskoleuddan-
nelse. Det er klart lavere sammenlignet med de mandlige efterkommere, men det er 
fortsat dobbelt så højt sammenlignet med kvinder med dansk oprindelse. Her er det 
mest tydeligt, at de kvindelige efterkommere i langt mindre grad får en mellemlang 
videregående uddannelse, mens deres andel med erhvervsfaglige uddannelser ikke 
ligger meget under niveauet for kvinder med dansk oprindelse.

Uddannelse fører til job
Der er en klar sammenhæng mellem stigende uddannelsesniveau og beskæftigelse. 
Dette gælder både blandt personer med dansk oprindelse og efterkommere. Først og 
fremmest gælder det, at beskæftigelsen er markant højere, når man har taget en er-
hvervskompetencegivende uddannelse.
 
Mange uden uddannelse trækker ned
Blandt efterkommerne er der mange, der kun har en grundskoleuddannelse. De kla-
rer sig ikke markant anderledes end personer med dansk oprindelse på det samme 
uddannelsesniveau, men fordi gruppen uden anden uddannelse end grundskole er 
meget større hos efterkommerne, trækkes efterkommernes samlede beskæftigelse 
ned. Det gælder særligt for kvinder, hvor andelen i beskæftigelse blandt de 30-39-åri-
ge med en grundskoleuddannelse blot er 45 pct. blandt efterkommerne og 43 pct. 
blandt kvinder med dansk oprindelse. Efterkommerkvinder med en erhvervsfaglig 
uddannelse har til sammenligning en beskæftigelsesfrekvens på 71 pct., og for dem, 
der har en mellemlang videregående uddannelse, er andelen i beskæftigelse helt oppe 
på 85 pct.
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Næsten hver fjerde kvindelig efterkommer i 30'erne har kun grundskole
30-39-årige kvinder fordelt på højeste fuldførte uddannelse, 2017.

Kilde: Danmarks Statistik
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Mændene bedre til at kompensere for manglende uddannelse
Blandt mændene har et lavt uddannelsesniveau ikke en lige så negativ indvirkning 
på beskæftigelsen som for kvinderne. Dette gælder både blandt efterkommere og 
danskere. Også for mændene er beskæftigelsen tydeligt stigende med uddannelses-
niveau. For eksempel har mandlige efterkommere med en lang videregående uddan-
nelse en beskæftigelsesfrekvens på 90 pct., hvorimod den blot udgør 58 pct. blandt 
efterkommermænd med grundskole som højeste uddannelse.

Uddannelse betaler sig
På alle uddannelsesniveauer ud over grundskolen ligger efterkommerne lidt efter 
personer med dansk oprindelse, men det er tydeligt, at uddannelse betaler sig. Også 
for efterkommerne. Hvis efterkommere i fremtiden skal opnå beskæftigelse i samme 
omfang som personer med dansk oprindelse, er det derfor nødvendigt at vende blik-
ket mod uddannelsessystemet. 

Udover uddannelse spiller køn også en rolle for beskæftigelsen. Det gælder således 
både blandt danskere og efterkommere, at kvinder på alle uddannelsesniveauer har 
lidt lavere beskæftigelse end mænd. Det er særligt udpræget for de laveste uddannel-
sesniveauer.

Styrk forudsætninger allerede i dagtilbud og folkeskolen
En stærkere indsats for at sikre efterkommerne bedre uddannelser bør starte allerede 
i dagtilbudene og folkeskolen. Her skal forskellen mellem efterkommere og unge med 
dansk oprindelse mindskes. Ellers vil efterkommerne også i fremtiden have lavere 
beskæftigelse end danskerne. Denne udfordring vil blive stadigt vigtigere i fremti-
den, da efterkommerne vil komme til at fylde mere og mere i den voksne befolkning.

Fritidsjob fører til job og uddannelse
Unge, der har fritidsjob i alderen fra 15 til 18 år, forbedrer mulighederne for at komme 
enten i job eller i gang med en uddannelse senere i livet. Denne sammenhæng gælder 
både blandt indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse, og den 
gælder for begge køn. For en mandlig efterkommer, der havde et fritidsjob som 15-18-
årig, er det 82 pct., der ti år senere er i beskæftigelse eller uddannelse. For en mandlig 
efterkommer uden fritidsjob er den tilsvarende andel blot 71 pct.
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Beskæftigelsesfrekvenser fordelt på uddannelsesniveau for 30-39-årige, nov. 2016

Kilde: DI-beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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Omfanget af fritidsjob er lidt højere hos unge med dansk oprindelse. Det var således 
48 pct. af de unge med dansk oprindelse, der havde fritidsjob i 2005. For efterkom-
merne var andelen 40 pct.

Fritidsjob giver indblik i det danske arbejdsmarked
Unge med fritidsjob får nogle praktiske erfaringer og vaner i form af ansvar og di-
sciplin, der gavner dem senere både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 
For indvandrere og efterkommere kan der i mange tilfælde være tale om, at de via et 
fritidsjob får indblik i det danske samfund og arbejdspladskultur, som de i modsæt-
ning til mange unge med dansk baggrund ikke har med sig hjemmefra. Det gælder 
ikke mindst, hvis de har forældre, der lever et liv uden større kontakt med det danske 
arbejdsmarked og samfund.

2.4. Flere nytilkomne flygtninge kommer i  
arbejde
Fra midten af 2014 og frem til udgangen af 2015 kom historisk mange flygtninge til 
Europa. Det kunne også mærkes i Danmark, hvor 14.800 ansøgte om asyl i 2014 og 
21.300 ansøgte i 2015. I årene 2010 til 2013 var der i gennemsnit 5.700, der ansøgte 
om asyl i Danmark.

Tilstrømningen af flygtninge til Danmark bremsede efterfølgende kraftigt op. I 2017 
ansøgte 3.500 om asyl, og i de første 5 måneder af 2018 har 1.300 søgt asyl i Danmark. 
Dermed er flygtningetilstrømningen i dag på det laveste niveau siden 2008.

Integrationsprogram for flygtninge og familiesammenførte
Selvom der ikke længere kommer så mange flygtninge til Danmark, er der fortsat 
mange mennesker, der modtager en indsats under integrationsprogrammet. Inte-
grationsprogrammet er rettet mod flygtninge og familiesammenførte. Det varetages 
af kommunerne. Det planlægges for et år ad gangen, men forlænges årligt, så længe 
personen ikke har opnået ordinært arbejde eller uddannelse og ikke har bestået en 
danskprøve. Det samlede integrationsprogram kan dog højst vare fem år.
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Andel af 25-28-årige i job eller uddannelse i november 2015 opdelt på, om de havde beskæftigelse i 2005 som 15-18-årige

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra forskerordningen i Danmarks Statistik.
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Programmet indeholder beskæftigelsesrettede tilbud i form af virksomhedspraktik, 
ansættelse med løntilskud eller vejledning og opkvalificering samt danskuddannelse. 

I dag er mere end 25.000 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge omfattet af 
integrationsindsatsen, hvilket er mere end fem gange så mange som i 2012.

 
Det var svært for flygtninge at finde job
I lyset af den store flygtningetilstrømning i 2014 og 2015 opstod en debat om, hvor-
dan de flygtninge, der opnår asyl i Danmark, i højere grad kunne komme i arbejde og 
derved blive bedre i stand til at forsørge sig selv og deres familier. Debatten udsprang 
af, at det på det tidspunkt kun var ganske få flygtninge, der kom i job, mens langt ho-
vedparten var offentligt forsørgede selv efter mange års ophold i Danmark. Blot hver 
femte flygtning var i beskæftigelse efter tre år i landet i 1. kvt. 2016. 

For lidt fokus på job
Årsagen til den ringe integration af flygtningene var, at integrationsindsatsen kun 
i mindre grad handlede om job. Ganske få af flygtningene kom som led i integrati-
onsindsatsen ud på virksomheder og stiftede bekendtskab med arbejdsmarkedet og 
kravene til at opnå beskæftigelse. I stedet var fokus for indsatsen oftest på at lære det 
danske sprog, dvs. langvarige forløb på uddannelsessteder uden noget særligt sigte på 
at komme i job.

Trepartsaftale satte fokus på job
Debatten om integration af flygtningene førte frem til, at DA (og herunder DI), LO og 
regeringen indgik en trepartsaftale om integration i marts 2016. Aftalen gik ud på at 
omlægge integrationsindsatsen, så den allerede fra første dag kom til at dreje sig om 
at få flygtningene i job. Flygtninge og familiesammenførte skulle i højere grad op-
fattes som arbejdsmarkedsparate i stedet for varige overførselsmodtagere, og flere af 
dem skulle ud på virksomhederne for at lære arbejdsmarkedet, sproget og kulturen at 
kende. I den forbindelse aftalte arbejdsmarkedets parter den nye integrationsgrund-
uddannelse (IGU), der er en 2-årig ansættelse på en virksomhed til lærlingeløn med 
tilbud om 20 ugers uddannelse.
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Anm: Figuren omfatter den samlede gruppe af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er omfattet af 
integrationsprogrammet og er indvandret inden for 5 år fra opgørelsestidspunktet, herunder også personer, der ikke modtager
integrationsydelse. 
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
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Trepartsaftalen har været en stor succes. Integrationsindsatsen over for flygtningene 
er blevet tydeligt forbedret, siden aftalen blev indgået.

Nyt syn på flygtninge
Trepartsaftalen har ført til en helt grundlæggende ændring i kommunernes tilgang 
til flygtningene. Inden aftalen blev næsten ingen flygtninge vurderet jobparate af de 
kommunale sagsbehandlere. I marts 2016 var andelen af jobparate blandt personer i 
kommunernes integrationsprogram på 6 pct. Dette tal steg kraftigt allerede kort efter 
aftalen i 2016 og udgjorde i juli 2018 72 pct.

Derudover kommer langt flere flygtninge i dag ud på en virksomhed som led i integra-
tionsindsatsen. Omkring hver tredje flygtning eller familiesammenført, der er om-
fattet af integrationsprogrammet, kommer hver måned ud på en virksomhed i enten 
virksomhedspraktik eller løntilskud. 

Ændringen af indsatsen har båret frugt, idet langt flere flygtninge i dag kommer i job. 
Antallet af flygtninge i beskæftigelse er steget fra ca. 5.500 personer i marts 2016 til 
omkring 15.600 personer i juni 2018.

Dobbelt så mange flygtninge i job i dag
I 1. kvt. 2018 var 38 pct. af flygtningene i beskæftigelse efter tre år i landet. Det er tæt 
på en fordobling siden 1. kvt. 2016, hvor andelen i beskæftigelse efter tre år i landet 
var på 20 pct. 

Selvom beskæftigelsesandelen også er steget for de kvindelige flygtninge, halter kvin-
derne fortsat langt efter mændene i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. I 1. 
kvt. 2018 var 47 pct. af mændene i beskæftigelse efter tre år i landet. Dette gjaldt kun 
for 15 pct. af kvinderne.
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En stigende andel af flygtninge er i job
Andel af 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse efter 3 år i Danmark, 2. kvt. 2015-1. 
kvt. 2018, pct
Pct.

Anm:  Figuren er baseret på antallet af personer i lønmodtagerbeskæftigelse og inkluderer personer i støttet og ustøttet 
beskæftigelse. Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller indgår ikke i opgørelsen. 
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
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1.600 IGU-forløb
Integrationsgrunduddannelsen har bidraget til trepartsaftalens succes. Siden ord-
ningens start i juli 2016 er der oprettet næsten 1.600 IGU-aftaler mellem virksom-
heder og flygtninge. Det seneste år er der i gennemsnit etableret 70 nye aftaler om et 
IGU-forløb hver måned. 

Ved ordningens start var der ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet omkring 
17.700 personer i målgruppen for IGU. Målgruppen er defineret som 18- til 39-årige 
flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har været færre end fem år i lan-
det og modtager offentlig forsørgelse eller er selvforsørgende. I takt med at flygtnin-
gene kommer i beskæftigelse, ryger de således ud af målgruppen for IGU. Det gælder 
også de personer, der starter på en IGU. Ved udgangen af  maj 2018 var målgruppen 
for IGU faldet til 12.300 personer. Det er således en betragtelig del af personerne, der 
har muligheden for at komme i IGU, der er i et IGU-forløb.  

IGU løber kun til midten af 2019
IGU er en midlertidig ordning, der løber frem til midten af 2019 og skal evalueres i 
den kommende tid. Efter DI’s opfattelse har IGU vist sig som et nyttigt redskab sam-
men med de øvrige redskaber til at få flygtninge i job, og IGU har bidraget til, at flere 
flygtninge i dag kommer i job. I forbindelse med evalueringen bør det undersøges, om 
ordningen kan forbedres yderligere, så det blandt andet bliver nemmere at tilbyde 
flygtningene den nødvendige uddannelse. 

Et forsigtigt skøn er, at målgruppen i dag er omkring en tredjedel mindre, end da 
ordningen startede i juli 2016. Det skal ses i lyset af, at en del flygtninge er kommet 
i job og beskæftigelse. I januar 2018 var ca. 42 pct. af flygtningene og de familiesam-
menførte til flygtninge i alderen 18 til 39 år med under fem års ophold i beskæftigelse 
eller uddannelse.    

Gode erfaringer fra flygtninge bør komme flere til gode
Omlægningen af integrationsindsatsen har tydeligt vist, at det med en dedikeret ind-
sats kan lade sig gøre at få flere af dem, der har brug for en ekstra hånd, i job. Nogle af 
de gode erfaringer, der er gjort i integrationsindsatsen, bør kunne overføres til andre 
dele af beskæftigelsesindsatsen, såsom de unge og kontanthjælpsmodtagerne.

Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med under fem års  
ophold i landet, 18-39-årige

Andel

-pct.-

Beskæftigelse, herunder IGU 22

Uddannelse 19

Målgruppe for IGU 59

- Heraf selvforsørgelse 8

- Heraf offentlig forsørgelse 51

I alt 100

Anm.: Opgjort januar 2018.

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Registerdata fra Danmarks Statistik og  
Beskæftigelsesministeriets ‘DREAM’.
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2.5. Udenlandske medarbejdere er en gevinst 
for Danmark
Udenlandske medarbejdere har spillet en afgørende rolle for de seneste fem års be-
skæftigelsesfremgang. De udenlandske medarbejdere har stået for 37 pct. af den sam-
lede jobfremgang siden 2013. Da vi i samme periode har fået mange ledige i job og 
ledigheden i dag ligger på et lavt niveau, er der ingen tvivl om, at vi slet ikke havde kun-
net realisere en så flot fremgang i beskæftigelsen uden de udenlandske medarbejdere.

Set over en 10-årig periode er antallet af udenlandske lønmodtagere steget med 
82.000 fuldtidspersoner og udgjorde i juni 2018 i alt 219.000. Det svarer til 10 pct. af 
alle lønmodtagere i Danmark. De udenlandske lønmodtagere leverer dermed også et 
stort bidrag til det danske BNP. Uden deres arbejde i Danmark ville Danmarks brut-
tonationalprodukt være omkring 200 mia. kr. lavere.
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Kilde: jobindsats.dk
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Godt to ud af tre udenlandske medarbejdere kommer fra et andet EU-land eller et 
nordisk land, mens en ud af tre kommer fra tredjelande uden for EU og Norden. Væk-
sten i udenlandske lønmodtagere siden 2008 kan opdeles i en fremgang på 55.000 fra 
EU og Norden og 26.000 fra tredjelande.

Flest polske medarbejdere
Polakker er blevet klart den største gruppe af beskæftigede, udenlandske statsbor-
gere med et antal, der i juni 2018 kom op på 28.000 fuldtidspersoner. Rumænere og 
tyskere følger på de næste pladser. Begge med 16.500 fuldtidspersoner. 

Hård konkurrence om europæiske medarbejdere
Der er grund til bekymring for, om det fortsat vil være muligt i de kommende år at 
hente flere medarbejdere fra Polen, Tyskland og Rumænien til Danmark. For det før-
ste er ledigheden blevet meget lav i mange andre EU-lande, og konkurrencen om med-
arbejderne er dermed blevet skærpet. Det gælder ikke mindst i de tre nævnte lande, 
der alle har en endnu lavere ledighed end Danmark.
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Polen og Rumænien har nu lavere ledighed end Danmark
Ledighedsprocenten i EU's medlemslande i maj 2018

Kilde: Eurostat
Anm.: Opgørelsen er baseret på LFS (labor force survey) - dsv. arbejdskraftundersøgelsen (AKU) for Danmark.Tallene vedrører 
april 2018 for Estland og Ungarn og marts 2018 for Grækenland og Storbritannien 
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For det andet er mange EU-lande kendetegnet ved en meget negativ demografisk ud-
vikling. I EU-landene som helhed forventes der frem mod 2030 at blive omkring 16 
mio. færre personer i aldersgruppen 25-49 år, hvilket typisk er den aldersgruppe, der 
rejser til andre lande for at arbejde. Det er således også næsten udelukkende fra denne 
aldersgruppe, at der kommer udenlandske medarbejdere til Danmark. Der er altså 
udsigt til et faldende rekrutteringsgrundlag. Det gælder i særlig grad i Polen og Ru-
mænien, hvor befolkningen af 25-49-årige tilsammen forventes at falde med næsten 
4 mio. personer frem mod 2030.

Det er mange år med lav fertilitet, der nu for alvor slår igennem
For Polen og Rumænien spiller det også en rolle, at mange i aldersgruppen 25-49 år 
allerede er udvandret til andre EU-lande. Tyskland har også haft meget lav fertilitet, 
og antallet af tyskere vil derfor også falde kraftigt. Tyskland er imidlertid et meget 
populært indvandringsland for medarbejdere fra øst- og sydeuropæiske lande, og den 
store indvandring forventes stort set at kompensere for nedgangen i antallet af tyske-
re. 

I Spanien og Italien er demografien også meget negativ med fald i den 25-49-årige be-
folkning på 5 mio. mennesker i Spanien og 4 mio. i Italien. Selv om Spanien og Italien 
også er lande med relativt høj ledighed, virker det derfor heller ikke sandsynligt, at 
der vil være noget stort potentiale for at hente mange medarbejdere fra disse lande i 
de kommende år.

Lavere tilgang af udenlandske medarbejdere
Til trods for den faldende ledighed i EU og den negative demografi formår Danmark 
fortsat at tiltrække flere medarbejdere både fra de østeuropæiske lande og fra resten 
af EU og Norden. 

Væksten er dog aftaget noget i forhold til toppen i midten af 2016. Målt i forhold til 
samme måned året forinden var der i juni 2018 i alt 7.500 flere fuldtidsbeskæftigede 
lønmodtagere fra EU og Norden. De 11 østeuropæiske EU-lande lande stod for 63 pct. 
af denne vækst. 
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Medarbejdere kommer fra flere lande end tidligere
Den årlige vækst i antallet af medarbejdere fra EU og Norden har været positiv i alle 
måneder siden midten af 2010. Det er dog et kendetegn for udviklingen, at de østeuro-
pæiske lande er blevet mindre dominerende. Deres andel er faldet fra et niveau på 
næsten 100 pct. til de nuværende 64 pct. Indvandring af medarbejdere fra EU-lande 
kommer altså i stigende grad fra hele EU og ikke blot fra de østeuropæiske lande.

Udlændinge, der arbejder i Danmark, er omfattet af samme regler som danske med-
arbejdere. Der gælder samme lovgivning om skat, arbejdsmiljø mv., samme overens-
komster og samme lokalaftaler om løn, arbejdstid mv. Udlændingene arbejder altså 
på danske løn- og ansættelsesvilkår, selv om de kommer fra andre lande, hvor lønnin-
gerne typisk er lavere. 

Udlændinge får samme løn som danskere
Da der gælder de samme vilkår for de udenlandske medarbejdere som for danske 
medarbejdere, er det ikke overraskende, at aflønningen af danske og udenlandske 
medarbejdere også er ens.

For at belyse aflønningen af udlændinge er der foretaget en sammenligning af afløn-
ningen af østeuropæiske og danske timelønnede medarbejdere i 2017.

På DI’s medlemsvirksomheder er der tilsammen ansat godt 17.000 østeuropæiske 
statsborgere, dvs. statsborgere fra Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, 
Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn. DI’s medlemmer (eksklu-
sive associerede medlemmer) har tilsammen 364.000 danske medarbejdere ansat.

Østeuropæere er i udpræget grad dækket af overenskomst
De østeuropæiske medarbejdere er i større udstrækning end danskerne omfattet af 
overenskomster. Det er således 15.800 af de østeuropæiske medarbejdere, svarende 
til 92 pct., der arbejder under overenskomst, mens det er 81 pct. af de danske medar-
bejdere.

DI har otte overenskomster for timelønnede medarbejdere, hvor der er ansat mere 
end 100 østeuropæiske medarbejdere, og hvor der således er tilstrækkeligt mange øst-
europæiske medarbejdere til at kunne foretage en retvisende sammenligning. Disse 
otte overenskomster er Fællesoverenskomsten, Fødevareoverenskomsten - Foræd-
ling, Industriens Overenskomst, Serviceoverenskomsten, Slagterioverenskomsten, 
Transport- og Logistikoverenskomsten, Træ- og Møbeloverenskomsten og Vaskeri-
overenskomsten. Der arbejder tilsammen 12.000 østeuropæiske og 156.100 danske 
medarbejdere på de otte nævnte overenskomster.

Sammenligningen foretages ved at sammenligne østeuropæiske og danske medarbej-
dere, der arbejder samme sted, udfører samme slags arbejde, arbejder under samme 
overenskomst og er i samme aldersgruppe. Det betyder, at arbejdssteder og arbejds-
funktioner, hvor der kun er ansat danske eller østeuropæiske medarbejdere, ikke 
indgår i sammenligningen. Der findes i øvrigt kun ganske få arbejdssteder hos DI’s 
medlemsvirksomheder, hvor der udelukkende er ansat østeuropæiske medarbejdere, 
og på de arbejdssteder er der kun ansat nogle få medarbejdere.

Medianlønnen for samtlige medarbejdere på de otte overenskomster udgjorde i 2017 
167 kr. pr. time. Medianlønnen er et udtryk for en typisk løn. Lønbegrebet er direkte 
timeløn, dvs. medarbejderens grundløn og faste løntillæg eksklusive indirekte lønele-
menter som for eksempel arbejdsgiverens pensionsbidrag og betaling under ferie, 
sygdom og barsel mv.
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I det følgende sammenlignes hver enkelt medarbejder med den generelle medianløn 
på virksomheden for samtlige medarbejdere, der arbejder samme sted, med samme 
arbejdsfunktion, under samme overenskomst og i samme aldersgruppe. Det vil sige 
at både østeuropæiske og danske medarbejdere indgår i beregningen af medianløn-
nen.

De fleste ligger tæt på medianlønnen
Det mest almindelige er, at lønnen for en medarbejder ligger meget tæt på medianen 
for det arbejdssted/arbejdsfunktion/overenskomst/aldersgruppe, som medarbejde-
ren tilhører. Det gælder for både østeuropæere og danskere. Det er således omkring 
35 pct. af østeuropæerne, der ligger mindre end 2,50 kr. fra medianlønnen, og det er 
næsten 30 pct. af de danske medarbejdere.

Der er dog også nogle medarbejdere, der adskiller sig betydeligt fra resten af sammen-
ligningsgruppen, og det gælder både blandt østeuropæere og danskere. Der findes  
således både østeuropæere og danskere, der ligger en del lavere end medianlønnen  
for personens arbejdssted/arbejdsfunktion/overenskomst/aldersgruppe og omvendt 
både østeuropæere og danskere, der ligger en del højere.

Lønningerne ligger meget symmetrisk omkring medianlønnen for personens ar-
bejdssted/arbejdsfunktion/overenskomst/alder. Og det gælder ligeledes for både 
østeuropæerne og danskerne.

Flest får den typiske løn
Den typiske afvigelse fra medianlønnen er 0,00 kr. pr. time for både østeuropæere og 
danskere. Tilsvarende er gennemsnittet for afvigelsen højst 1 kr. for både østeuropæ-
ere og danskere.

Der er foretaget den samme sammenligning for 2015, og konklusionerne er nøjagtig 
de samme. Også i 2015 var fordelingerne for de østeuropæiske og danske medarbejde-
re således stort set ens, og den gennemsnitlige afvigelse fra medianlønnen var mindre 
end 1 kr. for både østeuropæere og danskere.
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Østeuropæere og danskere aflønnes ens
Det kan således konkluderes, at østeuropæere og danskere får helt tilsvarende afløn-
ning på DI’s medlemsvirksomheder, når der sammenlignes medarbejdere, der arbej-
der samme sted, udfører samme slags arbejde, er dækket af samme overenskomst og 
er i samme aldersgruppe.

Man hører nogle gange den indvending, at danske virksomheder bør fokusere på ar-
bejdskraft fra EU, som har let adgang til at få lov til at arbejde i Danmark, frem for at 
rekruttere medarbejdere fra tredjelande. Hertil må man sige, at danske virksomhe-
der er særdeles opmærksomme på medarbejdere fra EU-lande. Vi har som nævnt fået 
55.000 flere medarbejdere hertil i de sidste 10 år fra EU og Norden.

De EU-lande, vi kan hente medarbejdere i, har imidlertid en meget negativ demogra-
fisk udvikling. Samtidig har mange af landene selv lav ledighed og problemer med 
mangel på medarbejdere. Der er således udsigt til, at det bliver betydeligt vanskelige-
re at finde medarbejderne inden for EU i de kommende år. 

Råderummet ville næsten være væk uden udenlandske medarbejdere
Udlændinge, der kommer til Danmark med erhvervsarbejde som opholdsgrundlag, 
er ikke blot en gevinst for virksomhederne. De bidrager også positivt til de offentlige 
finanser. DI skønner, at de indvandrere, der har erhvervsarbejde som opholdsgrund-
lag, vil bidrage med ca. 19½ mia. kr. netto til de offentlige finanser i 2025 . Til sam-
menligning oplyser regeringen i Konvergensprogram 2018, at råderummet udgør 29½ 
mia. kr i 2025. Råderummet afhænger dermed i høj grad af, at vi fortsat er i stand til 
at tiltrække og fastholde udenlandske medarbejdere. Eller sagt på en anden måde: 
Der ville mangle 19½ mia. kr. til politiske prioriteringer, hvis der i 2025 ikke var nogle 
udlændinge i Danmark med henblik på at arbejde. 

Beløbsordningen bør åbnes for faglærte medarbejdere
Uden fortsat tilgang af udenlandske medarbejdere vil Danmark ikke kunne indfri sit 
vækstpotentiale. Der er derfor god grund til at se på erhvervsordningerne for uden-
landske statsborgere fra tredjelande. En lempelse af beløbsordningen til en beløbs-
grænse på 325.000 kr. om året vil sikre, at der fortsat er tale om kvalificeret arbejds-
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kraft, og samtidig vil en lavere beløbsgrænse åbne op for, at faglærte medarbejdere, 
som der er stor mangel på i virksomhederne, også vil kunne komme til Danmark via 
erhvervsordninger for udlændinge fra tredjelande. 

Kun få personer kommer fra tredjelande for at arbejde
Udenlandske statsborgere fra tredjelande kan få opholds- og arbejdstilladelse via 
erhvervsordningerne, hvis medarbejderne opfylder nogle bestemte betingelser. Til-
sammen har udenlandske lønmodtagere på erhvervsordningerne imidlertid kun bi-
draget med en samlet vækst i beskæftigelsen på 12.000 fuldtidspersoner i perioden fra 
2008 til 2018. Heraf har beløbsordningen stået for de 7.000 personer. Med en stigning 
på 15.000 personer er der faktisk kommet en større stigning fra beskæftigede, der har 
opholdsgrundlag som asyl eller familiesammenføring, end fra erhvervsordninger. 

Beløbsordningen indbringer Danmark 2 mia. kr. om året
Selv om kun 7.000 fuldtidspersoner er kommet til Danmark på beløbsordningen, er 
det alligevel en god forretning for Danmark. Finansministeriet har beregnet, at hver 
person på beløbsordningen i gennemsnit bidrager med næsten 300.000 kr. netto til 
det offentlige budget. Det høje bidrag kommer af, at der er tale om personer, som kun 
i meget lille udstrækning trækker på offentlige udgifter. Samtidig har de relativt højt-
lønnede job og betaler derfor også meget i skat. Medarbejderne på beløbsordningen 
bidrager med omkring 2 mia. kr. om året til de offentlige kasser. DI vurderer, at en 
lempelse af beløbsordningen til en beløbsgrænse på 325.000 kr. i stedet for de nuvæ-
rende 418.000 kr. vil betyde 10.000 personer ekstra i beskæftigelse i 2025 og et yderli-
gere positivt bidrag på 2 mia. kr. til de offentlige finanser.

Faglærte lønninger ligger under beløbsgrænsen
Lønniveauerne for de faglærte medarbejdere ligger i vid udstrækning under den nu-
værende beløbsgrænse. Derfor er beløbsordningen kun i sjældne tilfælde en mulig-
hed for faglært arbejdskraft. Det er ærgerligt, for det er netop faglærte medarbejdere 
som elektrikere, smede, værktøjsmagere og mekanikere, som mange virksomheder 
har vanskeligt ved at rekruttere for tiden, og som der er udsigt til stigende mangel på i 
fremtiden, fordi der gennem mange år er blevet uddannet for få af dem. 
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I figuren fremgår de lønniveauer for udvalgte faglærte og ufaglærte arbejdsfunktio-
ner, der afgrænser nedre og øvre kvartil. Beløbene i figuren indeholder den faste løn 
samt pension, men indeholder ikke feriebetaling mv., personalegoder og overtidsbe-
taling. Dermed er beløbene sammenlignelige med, hvad der kan indregnes i en ansøg-
ning på beløbsordningen.

Mere end tre fjerdedele af de faglærte har lønniveauer under beløbs-
grænsen
Den nedre kvartil angiver et lønniveau, som de 25 pct. lavestlønnede i gruppen ligger 
under. Den øvre kvartil angiver den grænse, som de 25 pct. højestlønnede i gruppen 
ligger over. Aktuelt er der ikke nogen af de faglærte grupper i figuren, der er har en 
højere øvre kvartil end den nuværende beløbsgrænse. Selv for den højestlønnede 
gruppe – lastvognsmekanikere - er beløbsgrænsen på 418.000 kr. godt 20.000 kr. hø-
jere end øvre kvartil på 399.000 kr.. Det vil sige, at mere end 75 pct. af lastvognsme-
kanikerne har et lønniveau, der ligger lavere, end hvad der kræves for at komme ind 
via beløbsgrænsen. For de øvrige faglærte grupper er øvre kvartil endnu lavere, og 
for de grupper vil det altså være langt over 75 pct., som ligger lønmæssigt lavere end 
beløbsgrænsen.

Med en beløbsgrænse på 325.000 kr. ville de fleste faglærte kunne 
dækkes
Med den nuværende beløbsgrænse er det således ikke muligt at bruge beløbsordnin-
gen til at hente faglærte medarbejdere uden for EU til Danmark. Med en grænse på 
325.000 kr., som DI foreslår, ville man derimod kunne dække mellem halvdelen og 
tre fjerdedele af de faglærte for otte ud af de ti udvalgte grupper i tabellen, herunder 
elektrikere, smede og mekanikere. Det er kun blandt sprøjtelakerere og maskinope-
ratører inden for træ, at hovedparten af medarbejderne ligger under en beløbsgrænse 
på 325.000 kr.. For de to grupper vil det altså fortsat være under halvdelen af de be-
skæftigede, som ville kunne opfylde beløbsgrænsens krav med en grænse på 325.000 
kr.

Beløbsordningen skal ikke anvendes til ufaglærte medarbejdere
En beløbsgrænse på 325.000 vil altså give langt større muligheder for at hente kvali-
ficeret faglært arbejdskraft til Danmark fra lande uden for EU. Omvendt er det ikke 
DI’s opfattelse, at beløbsordningen bør kunne anvendes til rekruttering af ufaglær-
te medarbejdere. Her bør virksomhedernes behov kunne dækkes på det store euro- 
pæiske arbejdsmarked. Ideelt bør beløbsgrænsen derfor fastlægges således, at det 
meste ufaglærte arbejde har lønninger lavere end beløbsgrænsen. Det vil også være 
tilfældet med en beløbsgrænse på 325.000 kr.

En beløbsgrænse på 325.000 kr. vil ikke kunne bruges til at hente 
ufaglærte medarbejdere
I figuren er vist 14 af de mest almindelige ufaglærte jobfunktioner. Ufaglærte med-
arbejdere har typisk lønninger under 325.000 kr.. Der er dog en enkelt undtagelse, 
nemlig industrislagterne, hvor hovedparten af lønmodtagerne er højere lønnet end 
325.000 kr.. En beløbsgrænse på 325.000 kr. vil derfor ikke ændre på, at det stort set 
er umuligt at bruge beløbsordningen til at hente ufaglært medarbejdere til Danmark. 
Det ville i så fald kun kunne ske til højere lønninger end hovedparten i grupperne får i 
dag. Ufaglærte medarbejdere vil altså ikke blive udsat for konkurrence fra medarbej-
dere fra lande uden for EU, hvis beløbsgrænsen sænkes til 325.000 kr.
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2.6. Dimittender har svært ved at finde job
I de seneste 20 år er andelen af personer med  en lang videregående uddannelse blevet 
fordoblet og udgør nu 12 pct. Der er udsigt til endnu en fordobling i de næste 20 år, 
idet det i 2038 forventes at være lidt over hver femte i arbejdsstyrken, der har en lang 
videregående uddannelse.

Der er imidlertid en udfordring for de nyuddannede i relation til første job. Når man 
ser på beskæftigelsesfrekvensen for personer, der afsluttede en lang videregående ud-
dannelse inden for det seneste år, var det i 2016  64 pct., der var i beskæftigelse. Det er 
det laveste, der har været målt i hele perioden fra 2001 og fremefter. 
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Svært for nyuddannede at finde første job
I forbindelse med krisen skete der et kraftigt fald i de nyuddannedes beskæftigelses-
frekvens. Denne tendens er fortsat, og beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede 
har været nedadgående fra 2013 og frem, det på trods af, at der  siden 2013 er skabt 
over 200.000 flere job i Danmark.

Fremgangen i beskæftigelsen har siden 2013 været meget svag for nyuddannede med 
korte og mellemlange uddannelser, mens der har været tale om en tilbagegang for 
nyuddannede med lange videregående uddannelser. 

Længere uddannelse forøger jobsikkerhed
Generelt er der en positiv sammenhæng mellem graden af beskæftigelse og uddannel-
sens længde. Ser man på personer, der blev uddannet for mellem fem og 20 år siden, 
har gruppen med lange videregående uddannelser en beskæftigelsesfrekvens på 93, 
mens den kun er 83 for gruppen af erhvervsfaglige. Men for nyuddannede er situatio-
nen altså helt modsat. Der er med andre ord en konkret udfordring for nyuddannede 
akademikere fra dimission til første job.

Det lange tilløb fra dimission til første job for de nyuddannede på lange videregåen-
de uddannelser kan hænge sammen med stigningen i antallet af kandidater. Det er 
væsentligt at huske, at der har været en stigning i det absolutte antal af beskæftige-
de nyuddannede akademikere på arbejdsmarkedet, men der bliver i dag uddannet så 
mange nye akademikere, at andelen i beskæftigelse er faldet.

Næsten dobbelt så mange kandidater bliver færdige hvert år
I perioden fra 2005 til 2010 blev der uddannet mellem 12.000 og 14.000 med en lang 
videregående uddannelse om året. Herefter er antallet af kandidater steget. Med det 
nuværende niveau på omkring 25.000 kandidater er antallet af dimittender stort set 
fordoblet på 10 år. Den større gruppe af nyuddannede akademikere kan i nogle tilfæl-
de gøre ansøgerfeltet til jobbene så store, at de nyuddannede må gå længere tid ledige, 
før de får deres første job.  
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I ovenstående figur er vist udviklingen for de fem største hovedområder. I alle tilfælde 
ligger den seneste beskæftigelsesfrekvens for 2016 tæt på det laveste niveau. Det er 
med andre ord blevet en større udfordring for alle kandidater inden for alle hovedom-
råder at få foden inden for på arbejdsmarkedet. 
  
Beskæftigelsesfrekvensen for akademikere stiger dog kraftigt i takt med deres an-
ciennitet. Det gælder for alle hovedområder. For kandidater med en teknisk viden-
skabelig uddannelse er 92 pct. af kandidaterne i beskæftigelse to til fem år efter endt 
uddannelse. Det samme billede gør sig gældende for de samfundsvidenskabelige og 
naturvidenskabelige kandidater. Allerede efter et års anciennitet stiger kandidater-
nes beskæftigelsesfrekvens.

 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

pct.

Aktuelle beskæftigelsesfrekvenser lave for alle grupper af nyuddannede akademikere
Beskæftigelsesfrekvenser for nyuddannede akademikere (anciennitet under 1 år) fordelt på fagområder

Kilde: DI på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik
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Høj beskæfigelse for akademikergrupper med mere end to års anciennitet
Beskæftigelsesfrekvens 2016 for personer med lange videregående uddannelser efter fagområde og anciennitet

Kilde: Udtræk fra forskerordning via Danmarks Statistik og egne beregninger
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Studiejob øger sandsynligheden for at være i job efter uddannelsen
Andel i lønmodtagerjob i september 2017 for nyuddannede opdelt efter gennemsnitlig ugentlig arbejdstid de sidste to 
år inden studiets afslutning

Kilde: DI's beregninger på grundlag af udtræk fra forskerordningen i Danmarks Statistik
Anm.: Nyuddannede er her defineret som personer, der 1. september 2017 havde afsluttet uddannelsen i løbet af det seneste år.

Studiejob forbedrer jobmuligheder efter studietiden
Studerende, der arbejder under studierne, har langt større chance for at finde be-
skæftigelse som nyuddannede. Sandsynligheden for at komme i beskæftigelse som 
nyuddannet stiger således, desto mere den studerende arbejder under studiet. Det 
er en sammenhæng, der er meget tydelig, og som gør sig gældende for alle uddannel-
sesniveauer.

85 pct. af nyuddannede med mindst 10 timers studiejob i job
Gruppen af nyuddannede med lange videregående uddannelser, der arbejdede min-
dre end fem timer om ugen i de sidste to år af studierne, udgjorde ca. en tredjedel af 
alle nyuddannede med lange videregående uddannelser. Blandt dem var det imidler-
tid kun 46 pct., der var i beskæftigelse som nyuddannede. Gruppens relativt store 
omfang og dens ringe beskæftigelse er derfor også noget, der har stor indvirkning 
på det samlede beskæftigelsesomfang blandt nyuddannede med lange videregående 
uddannelser. Blandt de ca. 40 pct. af de nyuddannede akademikere, der arbejdede 
mindst 10 timer om ugen i de sidste to års studietid, var 85 pct. i beskæftigelse.
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DI’s anbefalinger 
kan få 42.000 i job
Forslagene, der er beskrevet her i publikationen, kan tilsammen løfte beskæfti-
gelsen med omkring 42.000 personer, hvis de gennemføres.

Nogle af forslagene sigter mod at forbedre hjælpen til mennesker på kontant-
hjælp, der godt kunne få bedre støtte til at komme i job. Det drejer sig blandt andet om 
unge samt indvandrere og efterkommere, der modtager offentlig forsørgelse meget 
længe uden at modtage en tilstrækkeligt jobrettet indsats.

10.000 
flere udenlandske medarbejdere
Samtidig har vi brug for, at endnu flere dygtige udenlandske medarbejdere kom-
mer til Danmark for at arbejde i vores virksomheder. DI vurderer, at en lavere be-
løbsgrænse i beløbsordningen for udenlandske medarbejdere fra tredjelande og færre 
administrative krav kan sikre 10.000 flere udenlandske medarbejdere årligt. 

Forslagene er en del af DI’s samlede 2025-plan. DI’s 2025-plan peger på initiati-
ver, der samlet kan løfte beskæftigelsen med ca. 105.000 fuldtidspersoner.      

Beskæftigelsesstigning i 2025 som følge af DI’s politiske forslag

Fuldtidspersoner

Unge skal kunne vurderes jobparate 5.000

En bedre indsats for personer i kontanthjælpssystemet 27.000

Flere udenlandske medarbejdere 10.000

Forslag præsenteret i publikationen 42.000

Øvrige forslag i DI’s 2025-plan 63.000

Samlet beskæftigelsesløft i 2025 105.000
Kilde: DI-beregninger

105.000 
Samlet beskæftigelsesløft i 2025
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Denne publikation handler om, hvordan der på kort sigt kan aktiveres arbejds-
kraftreserver. Vi har netop nu rigtig gode betingelser for at flere kan komme i job. Det 
vil være til fordel for de mennesker, der kommer i job, til fordel for de virksomheder, 
der netop nu har svært ved at finde medarbejdere, og til fordel for samfundet, der får 
bedre økonomi ved at borgerne kommer i arbejde frem for offentlig forsørgelse.

Sammen med forslagene til at få flere ind på det danske arbejdsmarked på relativt 
kort sigt omhandler denne publikation også forslag til, hvordan vi kan styrke grund-
laget for, at flere i fremtiden nemmere kan komme i job ved at styrke forudsætninger-
ne for kompetencegivende uddannelse.

DI’s 2025-plan har flere forslag

I DI’s 2025-plan indgår også andre forslag, der skal sikre færre mennesker på 
permanent offentlig forsørgelse, samt forslag der skal få flere til at lægge mere af deres 
tid på arbejdsmarkedet. Det gælder ikke mindst førtidspension, hvor der findes både 
et betydeligt jobpotentiale og finansieringsbidrag til DI’s 2025-plan.

Derudover indeholder DI’s 2025-plan en lang række yderligere forslag, der under-
støtter flere i job og bedre kompetenceudvikling. Det handler eksempelvis om den di-
gitale omstilling af samfundet og om livslang læring på og uden for arbejdsmarkedet.
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Flere skal i job nu
Dette kapitel handler om, hvad der kan gøres på kort sigt for at bringe 
nogle af de lettest tilgængelige arbejdskraftreserver i job.

Kapitlets første afsnit handler om, hvordan den kommunale indsats 
for at få de passive modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og 
integrationsydelse i job kan forbedres.

Det andet afsnit handler om at ændre den lovgivning, der holder de 
37.000 unge modtagere af uddannelseshjælp væk fra arbejdsmarkedet.

Det tredje afsnit handler om, hvad der kan gøres for at tiltrække flere 
udenlandske medarbejdere.

4.1. Fokusmål, der sikrer alle borgere en god og 
målrettet job-indsats – uanset hvor de bor

Det er kommunerne, der har ansvaret for at udføre beskæftigelsesindsatsen, dvs. ind-
satsen for at hjælpe flest mulige mennesker fra offentlig forsørgelse til job.

Rammerne for kommunernes arbejde afhænger af beslutninger på Christiansborg, 
blandt andet om indretningen af overførselssystemet og om krav til den kommunale 
indsats. Men der er meget stor handlefrihed for den enkelte kommune til at prioritere 
sin indsats. 

Det betyder desværre også, at der er i dag er meget stor forskel på, hvor meget hjælp 
kontanthjælpsmodtagerne får med at komme i job – afhængigt at, hvor de bor i landet.

Store forskelle på kommunernes beskæftigelsespolitik
I dag prioriterer kommunerne vidt forskelligt. Nogle kommuner har store visioner 
for beskæftigelsespolitikken og følger visionerne op med investeringer i flere med-
arbejdere og styrket indsats. Det giver bonus ved, at kommunens borgere kommer 
hurtigere i job og kommunen sparer på udgifterne til forsørgelse. Andre kommuner 
prioriterer beskæftigelsesindsatsen lavt og lever i nogle tilfælde ikke engang op til 
kravene i lovgivningen. Det kan måske give besparelser i kommunens budget på kort 
sigt, men det giver en ringere service over for kommunens borgere og virksomheder 
og højere udgifter til forsørgelse.

Nogle af modtagerne af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, der ikke 
er i aktivering, kan godt komme i job, hvis de får mere hjælp til det fra kommunens side.

Der bør være fokus på job
En god hjælp fra kommunen består i en indsats, der lægger hovedvægten på job frem 
for passiv forsørgelse. Det starter med, at kommunen møder overførselsmodtageren 
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som en person, der har potentiale til at arbejde, og ikke som en person, der skal til-
bringe resten af sit liv på offentlig forsørgelse. Og det følges op med hyppig kontakt, 
der hjælper personen frem mod job, og omfattende tilbud om at komme ud i private 
virksomheder i for eksempel virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Det er tydeligt, at et større fokus på job har stor værdi. Flygtninge har historisk haft 
meget svært ved at komme i job i Danmark. Derfor blev indsatsen lagt om for to år 
siden, så der kom fokus på job helt fra starten. Og i dag er dobbelt så høj en andel af 
flygtninge i job som i 2016.

Langt flere flygtninge vurderes jobparate
Det har ført til den helt paradoksale situation, at langt flere flygtninge end danske 
modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp i dag bliver vurderet jobparate og 
dermed får en indsats, der er beregnet på at komme i job.

I slutningen af august måned i år indgik regeringen og en række andre partier en 
politisk aftale om en forenkling af den nuværende beskæftigelsesindsats. I aftalen 
lægges vægt på, at ingen skal overlades til sig selv på passiv forsørgelse, og at alle skal 
modtage en effektiv beskæftigelsesindsats, uanset, hvor i landet de bor, og hvilke for-
udsætninger de har. 

For at sikre, at kommunerne leverer en god beskæftigelsesindsats, vil der nu blive 
indført en løbende opfølgning af kommunernes resultater og indsatser på beskæfti-
gelsesområdet. Det skal skabe større gennemskuelighed omkring de enkelte kom-
muners resultater og sætte fokus på de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar 
og lader ledige i stikken. DI finder det positivt, at der iværksættes en stærkere opfølg-
ning på indsatsen i de enkelte kommuner. Det er der brug for.

Kommuner, der har en højere andel personer på offentlig forsørgelse end forventet på 
baggrund af kommunens rammevilkår, og som samtidig ikke lever op til fastsatte fo-
kusmål omkring indsatsen, bliver sat under skærpet politisk tilsyn. Hvis en kommu-
ne under skærpet tilsyn ikke får rettet op på indsatsen, kan det i sidste ende betyde, at 
kommunen sættes under administration med faste krav til indsatsen.   
   
De fokusmål, der opsættes for kommunernes indsats, skal afspejle, om kommunerne 
benytter sig af de redskaber, der virker. Det skal være mål, der støtter op om, at alle 
landets kommuner investerer det nødvendige i deres beskæftigelsesindsats og sikrer, 
at alle får den gode beskæftigelsesrettede indsats, der bringer dem tættere på job.

For kontanthjælpsmodtagerne bør kommunerne gøre den samme tjeneste, som blev 
gjort for flygtningene for to år siden. Det vil sige at omlægge indsatsen, så den fra 
starten handler om job. Det vil kunne indfri en del af den arbejdskraftreserve, der 
ligger her. Og det vil kunne gavne de mennesker, der kommer i job, og spare offentlige 
udgifter – også selv om der skal ansættes flere medarbejdere i jobcentrene.

Det fremhæves nogle gange af kommunerne, at den såkaldte serviceramme er en bar-
riere for investeringer i en bedre beskæftigelsesindsats. Det kræver nok nærmere un-
dersøgelse, men spørgsmålet er, om det kan være rigtigt, når det tages i betragtning, 
at antallet af overførselsmodtagere er faldet betydeligt, hvilket burde frigøre ressour-
cer til at gennemføre en bedre beskæftigelsesindsats. Det bør under alle omstændig-
heder være muligt for kommuner at foretage investeringer, der har udsigt til at føre til 
betydelige besparelser og dermed samlet set gevinster for kommunernes økonomi.
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Fokusmål for en god beskæftigelsesindsats
For at forpligte alle landets kommuner til at have et stærkt fokus på at hjælpe kontant-
hjælpsmodtagerne i job, foreslår DI, at de fremtidige fokusmål indeholder krav om:

• Mindst halvdelen af modtagerne af kontanthjælpslignende ydelser vurderes 
jobparate, så de mødes af en jobkonsulent, der hjælper dem i gang og i job

• Der gennemføres mindst fire samtaler det første halve år og derefter fire samtaler 
om året med alle modtagere af kontanthjælpslignende ydelser

• Modtagere af kontanthjælpslignende ydelser deltager i aktivering på virksomhe-
der i gennemsnitligt mindst én dag om ugen.

Halvdelen skal vurderes jobparate
Beskæftigelsesindsatsen skal handle om at få kontanthjælpsmodtagerne i job. Derfor 
er det vigtigt at møde modtagerne som jobparate og med en forventning om at sætte 
en jobrettet indsats i gang for personen. I dag er det henholdsvis 0 pct. på uddannel-
seshjælp, 26 pct. på kontanthjælp og 63 pct. på integrationsydelse, der er vurderet 
jobparat og mødes med et krav om jobsøgning og om at stå til rådighed for job. 

I forhold til flygtningene var det tydeligt, at parathedsvurderingen var forkert i man-
ge tilfælde. Det var således kun ganske få procent, der blev vurderet jobparate inden 
2016. Da kommunerne blev pålagt at ændre tilgangen til flygtningene, steg andelen af 
jobparate fra 6 til 72 pct. på kort tid, og flygtningene kommer i dag meget oftere i job.

I 2017 blev i gennemsnit 43 pct. af landets kontanthjælps- og integrationsydelsesmod-
tagere vurderet jobparate.

Da mange kommuner i forvejen ligger over 50 pct. jobparate, er det ikke urealistisk 
at stille det krav, at alle kommuner vurderer mindst halvdelen af kommunens mod-
tagere af kontanthjælpslignende ydelser som jobparate. Bemærk, at dette bør ses i 
sammenhæng med forslaget i afsnit 4.2 om at ændre lovgivningen, så også modtagere 
af uddannelseshjælp kan vurderes jobparate.

En vurdering som jobparat giver ikke i sig selv garanti for en bedre indsats. Med vur-
deringen som jobparat skal også følge en jobfokuseret indsats fra jobcenterets side 
med tydelige krav og forventninger til den enkelte om, at personen kan og skal i job.

Mindst fire samtaler det første halve år og derefter mindst fire sam-
taler om året med hver modtager
En tæt kontakt mellem jobcenteret og den enkelte ydelsesmodtager med løbende 
samtaler om den igangværende indsats og vejen til job og uddannelse er en vigtig 
hjælp til kontanthjælpsmodtagerne for at komme videre. 

Det er i dag et krav, at alle uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der har 
modtaget ydelsen i mere end et år, skal have mindst fire årlige samtaler. Med den 
politiske aftale fra august måned sænkes mindstekravet vedrørende samtaler til, at 
modtagere af kontanthjælpslignende ydelser skal have tilbudt fire samtaler inden for 
det første halve år på ydelsen, og derefter er der ikke krav om samtaler. DI’s forslag 
er, at alle kontanthjælpsmodtagere ud over de fire samtaler i det første halve år også 
skal have fire samtaler om året med jobcentret i resten af tiden som kontanthjælps-
modtager.
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Mange får slet ingen samtaler
Der er desværre også mange eksempler på, at kontanthjælpsmodtagerne bliver ladt 
i stikken af jobcenteret i en længere periode. I gennemsnit har 5 pct. af de kontant-
hjælpsmodtagere, der har mindst et år bag sig på kontanthjælp, ikke haft en eneste 
samtale med jobcenteret det seneste år.
 
Indholdet af samtalen er også vigtig
Det er værd at bemærke, at samtalernes kvalitet også er vigtig. Kommunerne bør så-
ledes ikke kun interessere sig for, om der afholdes fire samtaler om året, men også om 
samtalerne har værdi i forhold til at få folk i job. 

Samtalerne er et vigtigt led i indsatsen for at sikre udvikling, og samtalerne bør foregå 
hver gang, der er behov for at følge op på de igangværende aktiviteter eller for at af-
hjælpe de udfordringer og barrierer, der opstår undervejs.

Kontanthjælpsmodtageren bør have en klar fornemmelse af, at der er en kommunal 
medarbejder, der har hånd om indsatsen, som følger op på de aftaler og mål, der er 
indgået, og som hjælper til med at overkomme de barrierer og udfordringer, der måtte 
opstå undervejs. Samtidig peger undersøgelser på, at én fast sagsbehandler med et 
godt kendskab til ydelsesmodtageren er med til at skabe kontinuitet og udvikling i 
indsatsen. 

Gennemsnitligt mindst en dags aktivering om ugen på virksomheder
Indsatsen frem mod et job bør have et stort element af aktivering. Det er bedre for 
ydelsesmodtagerne at være i gang med aktiveringstilbud end at sidde passivt der-
hjemme. Og modtagerne har de bedste chancer for at komme i fast job, hvis aktiverin-
gen sker på virksomheder. 

Derfor bør udgangspunktet for aktiveringsindsatsen være virksomhedsrettet. 

I dag er gennemsnittet knapt 4 timer om ugen
I 2017 blev i gennemsnit 10,1 pct. af tiden på uddannelseshjælp, kontanthjælp eller 
integrationsydelse brugt på en arbejdsplads i enten et job med løntilskud, virksom-
hedspraktik eller nytteindsats. Det svarer til lidt under fire timer om ugen.

Der er stor forskel på aktiveringsgraden, alt efter om der er tale om uddannelses-
hjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere eller om integrationsydelsesmodtage-
re. Mens mindre end 10 pct. af tiden på uddannelseshjælp og kontanthjælp i 2017 i 
gennemsnit foregik på en virksomhed, foregik i gennemsnit 17 pct. af tiden for inte-
grationsydelsesmodtagerne på en virksomhed.    

Mindst en dag om ugen på virksomhed
Med den politiske aftale fra august måned sænkes mindstekravene til kommuner-
nes aktivering. Fremover skal kontanthjælpsmodtagerne kun tilbydes aktivering en 
enkelt gang efter senest 6 måneder på ydelsen. Selv om mindstekravene således lem-
pes, bør der dog formuleres fokusmål om, at alle modtagere af kontanthjælpslignende 
ydelser i gennemsnit skal tilbringe mindst én af ugens dage på en virksomhed.

Der er i dag alt for mange ydelsesmodtagere, der ikke modtager de aktiviteter, de har 
krav på ifølge loven. I gennemsnit har hver fjerde uddannelses- og kontanthjælps-
modtager, der har været mindst et år på ydelsen, ikke modtaget et aktivt tilbud det 
seneste år. Det er i strid med lovens krav. 
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Mange kontanthjælpsmodtagere får ingen aktivering
I udgangspunktet skal alle have et aktivt tilbud hver 12. måned, men der kan være 
forhold, der gør, at en person ikke kan deltage i et tilbud, såsom for eksempel længe-
varende sygdom eller barsel.

Ligesom det gælder for samtalerne, handler det ikke kun om kvantitet, hvis indsatsen 
skal lykkes. Det er ikke tilstrækkeligt, at jobcenteret sender ydelsesmodtagerne ud på 
virksomheder og derefter overlader personen og virksomheden til sig selv.

Det er helt nødvendigt for et succesfuldt udbytte af aktiveringen, at kommunen har 
dygtige virksomhedskonsulenter, der kender de lokale virksomheder indgående og 
står klar til at hjælpe med det praktiske, og at kommunens sagsbehandlere har tid 
og overskud til at følge op på udviklingen undervejs i virksomhedsforløbene og tager 
hånd om de udfordringer, der kan opstå.  

Stor forskel på, hvor mange der kommer i job
Der er stor forskel på, hvor mange personer på kontanthjælpslignende ydelser, der 
kommer i beskæftigelse efter afsluttede forløb på virksomheder.

Selvom det på kort sigt er dyrt for kommunerne at investere i virksomhedskonsu-
lenter og sagsbehandlere til at varetage indsatsen, kan det derfor vise sig at være en 
god investering. Det giver mulighed for at finde endnu flere virksomheder, der gerne 
vil deltage i indsatsen, og mere tid til den enkelte sagsbehandler til at følge op på den 
enkelte ydelsesmodtager. Det skaber flere succesfulde forløb på virksomhederne.     

Virksomhedernes opgave i beskæftigelsesindsatsen
Hvis DI’s forslag til en mere effektiv beskæftigelsesindsats for personer på kontant-
hjælpslignende ydelser gennemføres, skal langt flere personer på kanten af arbejds-
markedet ud på en virksomhed.

Det stiller krav til virksomhederne om at modtage endnu flere kontanthjælpsmod-
tagere, der har været væk fra arbejdsmarkedet gennem en årrække eller som måske 
endda aldrig har haft et job før. Personer, der kræver en ekstra håndsrækning, og 
som ofte vil kræve ekstra tid og støtte, før de kan varetage et job på lige vilkår med de 
andre medarbejdere.

160.000 virksomhedsforløb om året
Mange virksomheder stiller sig til rådighed ved at tilbyde virksomhedspraktik og 
løntilskud. I 2017 samarbejdede næsten 4 ud af 10 virksomheder med et jobcenter 
om konkrete virksomhedsforløb for ydelsesmodtagere. Sidste år blev der igangsat 
mere end 160.000 ansættelser med løntilskud og virksomhedspraktikker på private 
virksomheder. Halvdelen af forløbene – næsten 80.000 – var for personer på kontant-
hjælpslignende ydelser. Selv for de svageste modtagere, de såkaldte aktivitetsparate, 
var der mere end 30.000 forløb på private virksomheder.        

Når man spørger jobcentrene, om det er svært at få virksomhederne til at bidrage 
i beskæftigelsesindsatsen, er indtrykket generelt, at det ikke er en barriere at finde 
virksomheder, hvis man som jobcenter prioriterer indsatsen. En væsentlig udvidelse 
af antallet af tilbud på virksomhederne kan dog skabe en risiko for, at det bliver svæ-
rere at finde plads på virksomhederne. Derfor vil det være fornuftigt at starte med at 
prioritere de personer, der har størst sandsynlighed for at komme i arbejde.
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4.2. Lovændring skal sikre, at unge på  
uddannelseshjælp kan vurderes jobparate
Lovgivningen om uddannelseshjælp blokerer for, at unge på uddannelseshjælp kan 
vurderes jobparate og dermed få en jobrettet indsats. Fire ud af fem unge i kontant-
hjælpssystemet har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse og tildeles der-
med uddannelseshjælp. Alle disse unge mennesker kan ifølge lovgivningen slet ikke 
blive vurderet jobparate – kun uddannelsesparate. Det betyder, at de mange unge, 
som ikke er klar til at uddanne sig, for eksempel fordi de er alvorligt skoletrætte, går 
rundt, uden at der bliver gjort nogen som helst jobindsats for dem. De er parkerede – 
der stilles ikke jobkrav, og dermed er indsatsen ikke rettet mod job.

I juli 2018 var der 37.000 unge under 30 år, der modtog kontanthjælp eller uddannel-
seshjælp, mens 6.000 unge modtog integrationsydelse.

Markant flere på integrationsydelse vurderes jobparate
En stor del af de unge modtagere af integrationsydelse vurderes i dag jobparate og 
tilbydes jobrettede aktiviteter. Der er sket en stor forandring i de sidste to år med ind-
satsen for de unge integrationsydelsesmodtagere, idet andelen af jobparate er steget 
fra 6 til 67 pct. Dette er baggrunden for, at flere unge modtagere af integrationsydelse 
i dag er kommet i job. Gennem det seneste år er antallet af unge, der modtager integra-
tionsydelse, faldet med 35 pct. Omlægningen af jobindsatsen har flyttet rigtig mange 
fra integrationsydelse til arbejde.

En tilsvarende forandring er ikke sket for de unge, danske kontanthjælps- og uddan-
nelseshjælpsmodtagere.

Det er ærgerligt for de unge, at de ikke får hjælp til at komme i gang med et job, det er 
ærgerligt for virksomhederne, der har brug for de unge mennesker, og det er dyrt for 
samfundet. 
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Det virker helt forkert, at jobcentrene ikke har lov til at hjælpe de mange unge dan-
skere på uddannelseshjælp videre til et job, når der har været stor succes med at gøre 
de unge med indvandrerbaggrund klar til et job. 

18.000 har fået uddannelseshjælp i mere end et år
I juni 2018 havde ca. 18.000 af uddannelseshjælpsmodtagerne modtaget offentlig for-
sørgelse uafbrudt i mindst ét år. Og ca. 11.200 personer havde været på offentlig for-
sørgelse uafbrudt i mindst to år. Her må der i mange tilfælde være en anden løsning 
end bare at lade de unge mennesker fortsætte på offentlig forsørgelse.

Når man endnu ikke er klar til at påbegynde en uddannelse, bør man have hjælp til 
at finde et job. At komme ud på en arbejdsplads, få et ansvar og en lønseddel, og heri-
gennem måske på sigt få lyst til uddannelse.

Mange på uddannelseshjælp foretrækker job frem for uddannelse
Undersøgelser peger på, at flere unge på kontant- og uddannelseshjælp er mere mo-
tiveret for et ufaglært job end uddannelse. Derfor nytter det ikke noget, at de unge 
kun møder krav om uddannelse alene for uddannelsens skyld. Flere af de unge kan 
motiveres til uddannelse gennem et arbejde.

Siden 2010 er antallet af unge på kontanthjælpslignende ydelser (uddannelseshjælp, 
kontanthjælp og integrationsydelse) steget med 1.000 fuldtidspersoner. Samtidig er 
antallet af unge på kontanthjælpslignende ydelser, der ikke står til rådighed for ar-
bejdsmarkedet, steget med næsten 12.000 fuldtidspersoner. 

Mange af de unge, der modtager uddannelseshjælp, har forsøgt sig med uddannelse. 
Næsten hver femte af de unge uddannelseshjælpsmodtagere har afbrudt en uddan-
nelse i løbet af det seneste år. I løbet af et år er det blot 10 pct. af de unge, der er vur-
deret uddannelsesparate, der påbegynder uddannelse. Langt flere - omkring 50 pct. 
- overgår til beskæftigelse.

Etableringen af den Forberedende Grunduddannelse, FGU, som Folketinget beslut-
tede i efteråret 2017, har til formål at skabe bedre forberedende tilbud til unge uden 
job eller uddannelse. Dette skulle gerne føre til, at flere af disse unge får et job eller 
går i gang med og gennemfører en ungdomsuddannelse, for eksempel en erhvervsud-
dannelse.

Støre anerkendelse af beskæftigelse som vejen frem
Samtidig ændrede Folketinget den uddannelsespolitiske målsætning således, at det 
i højere grad anerkendes, at beskæftigelse kan være den bedste videre vej efter folke-
skolen for nogle unge. Ændringen kommer blandt andet til udtryk ved målsætningen 
om, at 90 pct. af alle 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse, 
hvilket erstatter den tidligere målsætning om, at 95 pct. af alle ca. 40-årige skulle have 
gennemført en ungdomsuddannelse.

Den større anerkendelse af beskæftigelse i uddannelsespolitikken er ikke samtidig 
gennemført i beskæftigelsespolitikken, hvor der fortsat er ensidigt fokus på uddannel-
se og ingen anerkendelse af beskæftigelse. Der er brug for, at Folketinget gennemfører 
den samme logik i beskæftigelseslovgivningen ved at give kommunerne mulighed for 
at vurdere de unge uden uddannelse jobparate som et alternativ til uddannelsesparat.

Unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp og ikke er vur-
deret klar til en uddannelse eller et job, har mulighed for at modtage et såkaldt ak-
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tivitetstillæg oveni den almindelige sats. Når aktivitetstilægget kommer oveni i ud-
dannelseshjælpen eller kontanthjælpen, svarer det til en kontanthjælp på voksensats. 

Belønning for ikke at kunne tage job eller uddannelse
Det betyder, at de unge belønnes for ikke at kunne påbegynde en uddannelse eller 
tage et job. Der er tale om betydelige beløb.  

For eksempel kan en ung i alderen 25 til 29 år, som er udeboende, modtage 6.200 kr. 
om måneden i uddannelseshjælp som uddannelsesparat og 11.300 kr. som aktivitets-
parat. Det vil sige en forskel på 5.100 kr. om måneden. Som hjemmeboende er forskel-
len hele 8.600 kr. om måneden.

Udvalgte satser for modtagere af kontanthjælpslignende ydelser under 30 år, 
2018

Sats Aktivitets- 
tillæg

Sats inkl.  
aktivitets-

tillæg

- Kr. pr. måned-

Uddannelseshjælp

Enlige forsørgere - under 30 år 12.364 2.629 14.993

Forsørgere under 30 år, som ikke har 
erhvervet ret til ekstra børnetilskud

8.653 6.341 14.993

25-29 år, udeboende 6.182 5.100 11.282

25-29 år, hjemmeboende 2.664 8.618 11.282

Under 25 år, udeboende 6.182 1.089 7.272

Under 25 år, hjemmeboende 2.664 844 3.509

Kontanthjælp

Enlige forsørgere under 30 år 14.331 662 14.993

Forsørgere under 30 år, som ikke har 
erhvervet ret til ekstra børnetilskud

10.026 4.967 14.993

25-29 år, udeboende 7.272 4.011 11.282

25-29 år, hjemmeboende 3.509 7.774 11.282

Under 25 år, udeboende 7.272 - 7.272

Under 25 år, hjemmeboende 3.509 - 3.509

Integrationsydelse** Danskbonus* 

Enlige forsørgere 11.993 1.560 13.553

Gifte forsørgere 8.393 1.560 9.953

Under 30 år, udeboende 5.997 1.560 7.557

Under 30 år, hjemmeboende 2.584 1.560 4.144

*Det er muligt at opnå danskbonus ved at bestå Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller højere prøve i dansk.
Danskbonus er tidsbegrænset i seks måneder fra opnået ret til danskbonus.

** Integrationsydelsen blev sat ned med 3 pct. pr. 1. juli 2018.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet og Københavns kommune.
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Ser man på, hvordan de unge ydelsesmodtagere under 30 år fordeler sig på herkomst, 
har 72 pct. dansk oprindelse. Indvandrerne udgør ca. 22 pct. af modtagerne af kon-
tanthjælpslignende ydelser under 30 år. Størstedelen af de unge indvandrere modta-
ger integrationsydelse. Efterkommerne udgør knap 6 pct. af de unge forsørgelses-
modtagere. De modtager overvejende uddannelseshjælp og udgør godt 6 pct. af  
gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere.   

4.3. Behov for flere udenlandske medarbejdere 
For at lette virksomhedernes muligheder for at rekruttere udenlandske medarbejde-
re er det nødvendigt at tilpasse adgangsordningerne for udenlandsk arbejdskraft.

Vi bør også gøre en målrettet indsats for at fjerne unødvendige regler og bureaukrati, 
der besværliggør og fordyrer det administrative arbejde for virksomhederne, når det 
gælder udenlandsk arbejdskraft. 

Samtidig er der behov for, at vi som nation igangsætter initiativer, der gør os bedre i 
stand til at tage kampen op med andre lande om den mest attraktive arbejdskraft ude 
i verden.

Regeringen har bebudet et udspil vedrørende tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft 
i efteråret 2018. Det arbejde følger DI naturligvis meget tæt og ser frem til, at vilkå-
rene for virksomhedernes rekrutteringsmuligheder bliver forbedret. Nedenfor er en 
række helt konkrete forslag til, hvordan det kan ske.

Optimér adgangsordningerne

Beløbsordningen bør forbedres
Beløbsgrænsen bør sænkes fra de nuværende 417.794 kr., så det bliver muligt at be-
nytte ordningen til at ansætte faglærte medarbejdere. DI foreslår en beløbsgrænse 
på omkring 325.000 kr. Krav om udbetaling af løn til dansk bankkonto bør fjernes.

Nytænkning af positivlisten
Stillingsbetegnelserne på positivlisten skal i højere grad afspejle den aktuelle mangel 
på kompetencer, som virksomhederne oplever. Der skal tilføjes flere af de stillingsbe-
tegnelser, som virksomhederne rekrutterer forgæves efter – herunder faglærte med-
arbejdere.

Modtagere af kontanthjælpslignende ydelser under 30 år fordelt på herkomst, 
2017

I alt Personer 
med dansk 
oprindelse

Indvandrere Efterkom-
mere

-Fuldtidspersoner-

Uddannelseshjælp 37.108 32.540 2.204 2.364

Kontanthjælp 2.790 2.380 224 187

Integrationsydelse 8.764 141 8.443 181

I alt 48.662 35.061 10.871 2.732

-Pct.-

Andel 100 72,1 22,3 5,6
Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Jobindsats.dk
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Fjern de unødvendige benspænd, administrative  
barrierer og særregler
Fast-track-ordningen skal forbedres
Der er behov for en justering af Fast-track-ordningen, så den i højere grad imødekom-
mer behovene for virksomheder, der driver international forretning i og fra Danmark.

Fast-track-ordningen giver de ca. 250 certificerede virksomheder mulighed for med 
kort varsel at ansætte højtkvalificerede udlændinge uden at skulle afvente Styrelsen 
for International Rekruttering og Integrations (SIRI) sagsbehandling. Samtidig giver 
ordningen mulighed for, at en international medarbejder kan arbejde skiftevis i Dan-
mark og i udlandet på korttidsophold, eksempelvis i forbindelse med korttidsopga-
ver eller sidemandsoplæring i virksomhedens produktion, uden at opholdstilladelsen 
bortfalder ved udrejse.

Ordningens korttidsopholdsspor fungerer dog ikke i praksis. Virksomhederne har 
indtil for nylig brugt beløbssporet på Fast-track-ordningen, hvis medarbejderen har 
skullet arbejde flere kortere perioder i Danmark inden for et år. Det skyldes, at kort-
tidsopholdssporet under Fast-track-ordningen forudsætter ophold i Danmark i tre 
sammenhængende måneder. En ny skærpelse af beregningsgrundlaget for beløbs-
ordningen har dog skabt en række administrative byrder for virksomheder, der bru-
ger beløbssporet på Fast-track ordningen til medarbejdere, der arbejder midlertidigt 
i Danmark for den danske del af virksomheden.

Folketinget vedtog i juni 2017 at ændre kravene til aflønning efter beløbsordningen. 
Det betyder, at løn op til og med beløbsgrænsen nu skal udbetales i likvide midler til 
en dansk bankkonto. Lovforslaget omfatter også beløbssporet på Fast-track-ordnin-
gen. De nye krav har betydelige økonomiske omkostninger for virksomhederne, da 
kravene gør det vanskeligere at overføre medarbejdere til Danmark for at løse opga-
verne. Hvis virksomheden i Danmark ikke har mulighed for at flytte medarbejdere 
fra afdelinger eller datterselskaber i eksempelvis Singapore, Brasilien eller Canada 
til Danmark i kortere perioder, kan virksomheden blive nødt til i stedet at samle ar-
bejdsopgaverne og medarbejderne i et andet land end Danmark.

Krav om dansk bankkonto bør lempes
DI foreslår, at der gøres en undtagelse for kravet om udbetaling til dansk konto i reg-
lerne for beløbssporet under Fast-track-ordningen, i det omfang den ansatte ikke 
tager ophold i Danmark mere end tre måneder over et år. Ændringen skal muliggø-
re, at medarbejdere, som arbejder midlertidigt for den danske del af en virksomhed, 
der er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration under 
Fast-track-ordningen, vil få mulighed for at arbejde i Danmark i tre ikke-sammen-
hængende måneder inden for et år uden at have bankkonto i Danmark.

Forslaget forventes ikke at medføre merudgifter til offentlig administration. Denne 
regelforenkling forventes derimod at frigøre betydelige administrative ressourcer for 
virksomheder, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft og er Fast-track-certificere-
de, herunder særligt virksomheder med globale aktiviteter.

Indfør et system, der forhindrer brug af ulovlig arbejdskraft
Virksomheder straffes med bøder og fængselsstraf og får derudover ofte negativ me-
dieomtale, hvis det viser sig, at de har haft arbejdskraft ansat uden gyldig opholds- og 
arbejdstilladelse i Danmark. Oftest er det helt utilsigtet, at virksomhederne havner i 
denne situation. Som det er i dag, er der ikke noget administrativt system, der fortæl-
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ler virksomhederne om eventuelle problemer med opholds- og arbejdstilladelser for 
deres ansatte. Det er administrativt meget besværligt for virksomhederne i praksis at 
kontrollere alle udenlandske medarbejderes forhold for at minimere risikoen for ik-
ke-gyldige opholds- og arbejdstilladelser. I sidste ende er det alligevel ikke muligt for 
virksomhederne at kontrollere gyldigheden af oplysningerne om deres medarbejdere 
fuldstændigt, da virksomhederne ikke har adgang til de systemer, hvor oplysninger-
ne findes. Virksomheder, der er certificerede til Fast-track-ordningen, risikerer også 
at miste denne certificering. Specielt for virksomheder, der i stort omfang benytter 
udenlandsk arbejdskraft, er Fast-track-ordningen helt essentiel, og det er forbundet 
med meget store omkostninger at miste certificeringen til denne. 

Det er hovedsageligt udenlandsk arbejdskraft med statsborgerskab uden for EU/
EØS/Norden, der kan opstå udfordringer med. I omfang udgør de 36 pct. af den uden-
landske arbejdskraft i Danmark. Siden 2010 er gruppen vokset med 62 pct. I juni 2018 
var der i alt 79.000 lønmodtagere med statsborgerskab uden for EU/EØS/Norden, der 
ikke havde permanent opholdstilladelse, og 21.000 der havde permanent opholds-
tilladelse. De udenlandske lønmodtagere med statsborgerskab i lande uden for EU/
EØS/Norden fordeler sig på lidt over 20.000 forskellige virksomheder. Hver eneste af 
de 20.000 virksomheder skal altså kontrollere arbejds- og opholdstilladelser for deres 
ansatte. Hvad denne kontrolopgave svarer til økonomisk er vanskeligt at vurdere præ-
cist, men eftersom det er en kontrol, der i princippet skal udføres hver måned, er det 
rimeligt at antage, at den nemt vil løbe op i flere tusinde kroner årligt per udenlandsk 
ansat. Det er yderligere en omkostning for virksomhederne og samfundet, da virk-
somhedernes mulighed for vækst og den økonomiske aktivitet dermed begrænses.

DI foreslår, at der indføres et system, der kan give virksomhederne et værktøj til at 
undgå ansættelse af ulovlig arbejdskraft. Virksomhederne bør adviseres, hvis der 
sker ændringer i deres udenlandske medarbejderes opholds- og arbejdstilladelser. 
Det er ikke rimeligt, at virksomheder bliver tildelt bøder og karantæne for uforvaren-
de at have ulovlig arbejdskraft ansat, når de ikke har mulighed for at tilgå informati-
on, som kan hjælpe dem til at undgå det.

Forslaget vil have økonomiske konsekvenser. Der vil være omkostninger forbundet 
med etablering af et it-system til understøttelse af registersammenkørsel og advise-
ring af virksomheder. På den anden side vil it-understøttelse af processerne betyde 
mindre administration og manuelt arbejde til forebyggelse og kontrol af ulovlig ar-
bejdskraft. Eksempelvis vil  Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
(SIRI) undgå at skulle tjekke en særdeles omfattende mængde opholds- og arbejdstil-
ladelser manuelt på månedlig basis på virksomhedernes forespørgsel.

Unødvendige krav om indberetninger bør fjernes
Virksomhedernes pligt til diverse indberetninger om ændrede ansættelsesforhold for 
udenlandske medarbejdere skal simplificeres. Virksomhederne skal ikke bruge tid og 
ressourcer på at indsende blanketter til myndighederne for at opdatere medarbejde-
rens arbejdstilladelse, når en medarbejder får en lønforhøjelse eller en forfremmelse.

Eksempel: Når en virksomhed ansætter en medarbejder, der har en opholds- og 
arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne, er virksomheden forpligtet til at 
meddele SIRI, hvis der sker ændringer i den pågældendes ansættelsesforhold. Samti-
dig er det et krav at ansøge om en ny arbejdstilladelse, hvis medarbejderen får et nyt 
arbejde. Fortolkning af begrebet ”et nyt arbejde” er ikke klart defineret. Ændringer i 
medarbejderens ansættelsesvilkår som eksempelvis ændret stillingsbetegnelse, æn-
dret firmanavn, lønforhøjelse eller anden fysisk placering kan betyde, at ansøgning 
om ny arbejdstilladelse skal indgives. Dette selvom ændringerne er inden for samme 
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virksomhed og øvrige vilkår er uændrede eller forbedrede, og medarbejderen i højere 
grad lever op til kravene under erhvervsordningerne.

Virksomhederne oplever meget uklarhed omkring reglerne for ændring i arbejdsvil-
kårene og føler sig derfor nødsaget til at kontakte SIRI i alle forfremmelsessager for 
at sikre, at de ikke overser et krav om ny arbejdstilladelse. Det er en administrativ 
tung og meget ressourcekrævende proces for især de større virksomheder med flere 
hundrede udenlandske medarbejdere, men det er desværre nødvendigt under de gæl-
dende regler, da konsekvensen ved et fejlskøn er store bøder til både medarbejderen 
og virksomhederne, samt risiko for fængsel og tab af Fast-track-certificering.

Det foreslås derfor, at ændringer i ansættelsesforhold såsom lønstigninger, fysisk om-
placering og udnævnelser, der ikke medfører forringelser i ansættelsesvilkår, frem-
over ikke skal medføre krav om ny ansøgning eller meddelelse til SIRI.

Problemstillingen berører alle virksomheder, der beskæftiger ikke-EU borgere.

Forslaget forventes ikke at medføre øgede udgifter til offentlig administration. Den-
ne regelforenkling forventes derimod at frigøre administrative ressourcer til sagsbe-
handling, både for myndighederne og for virksomheder, der beskæftiger udenlandsk 
arbejdskraft.

Behov for smidigere sagsbehandling og bedre vejledning hos myn-
dighederne
Virksomhederne bør have klar vejledning om kravene til udenlandske medarbejde-
res arbejdstilladelser. Tydelig kommunikation og bindende svar kan på længere sigt 
spare både myndighederne og virksomhederne for yderligere administration, tele-
fonopkald og e-mailkorrespondance. 

Desværre oplever virksomhederne i dag, at de kan have svært ved at få svar på deres 
spørgsmål om gyldigheden af medarbejdernes arbejdstilladelse, eller om en medar-
bejder fortsat må arbejde, efter en arbejdstilladelse er udløbet, og en ny ansøgning er 
under behandling. Det skaber uklarhed for virksomhederne og fører til administrati-
ve byrder i form af øget tidsforbrug ved håndtering af forhold omkring udenlandske 
medarbejderes arbejdstilladelse.

Hvis myndighederne ikke giver et klart svar på, om medarbejderen arbejder lovligt 
i Danmark, kan det være nødvendigt for virksomheder at opsige eller bortvise med-
arbejderen, så virksomheden undgår eventuelle efterfølgende tiltaler fra politiet om 
brug af ulovlig arbejdskraft og bødestraf. Det er særdeles uhensigtsmæssigt og dyrt 
for virksomheden, der mister deres arbejdskraft på grund af administrativt bøvl, og 
det kan resultere i, at den ikke kan levere indgåede ordrer. Ligeledes har det store 
personlige og økonomiske konsekvenser for den berørte medarbejder.

Det foreslås, at myndighederne er forpligtet til inden for 14 dage at give et bindende svar 
om gyldighed af en medarbejders arbejdstilladelse, der skal gælde, indtil der eventuelt 
falder endelig afgørelse i en medarbejders sag. Et bindende svar skal medføre, at virk-
somheden og medarbejderen kan få en afklaring på, om medarbejderen har ret til at ar-
bejde eller ej. Det vil have den største effekt for virksomhederne, hvis det bindende svar 
er endeligt, men som alternativ hertil kan der gives bindende svar som en midlertidig 
afgørelse. En midlertidig afgørelse vil medføre, at myndighederne med rimeligt varsel 
kan genbehandle sagen og eventuelt træffe en anden (endelig) afgørelse. Fristen på 14 
dage er for at undgå, at virksomheden risikerer at bruge ulovlig arbejdskraft ud over en 
måned, hvilket er den tidsperiode eventuelle sanktioner bliver udmålt efter.
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Alle virksomheder bør kunne få en fast kontaktperson hos SIRI
Alle virksomheder, der beskæftiger udenlandske medarbejdere fra lande uden for 
EU, bør desuden tilbydes en kontaktperson ved SIRI. 

Virksomheder, der beskæftiger flere udlændinge fra lande uden for EU efter en af er-
hvervsordningerne, har i dag mulighed for at få en kontaktperson hos SIRI. Kontakt-
personordningen er værdsat, da den giver virksomhederne mulighed for at få hurtig 
afklaring på spørgsmål vedrørende opholds- og arbejdstilladelser. Den gælder imid-
lertid ikke for alle virksomheder. Virksomheder, der bruger udenlandsk arbejdskraft 
fra lande uden for EU med forskellige arbejdstilladelser, der ikke er omfattet af er-
hvervsordningerne, har derimod ikke mulighed for at få en kontaktperson ved SIRI, 
som kan hjælpe virksomheden med spørgsmål vedrørende de udenlandske medar-
bejderes opholds- og arbejdstilladelser.

Den nuværende praksis er omfattet af administrative byrder og betyder konkret, at 
virksomhederne skal ringe op til SIRI over flere gange på forskellige telefonlinjer for 
at få svar på spørgsmål om deres ansattes mange forskellige arbejdstilladelser. SIRI 
har for nuværende tre forskellige telefonlinjer, der dækker forskellige arbejdstilladel-
ser. Med gentagen kontakt til SIRI oplever virksomhederne, at de bruger meget tid 
og mange ressourcer på at forklare og sætte nye sagsbehandlere ind i deres situation.

Det foreslås derfor også, at alle danske virksomheder, der beskæftiger udenlandske 
medarbejdere i løbet af et år fra lande uden for EU, bør have mulighed for at få en kon-
taktperson ved SIRI for at lette virksomhedernes udfordringer med medarbejdernes 
arbejdstilladelser.

Forslaget vurderes ikke at have indflydelse på bemandingssituationen, da virksom-
hederne vil ringe ind med deres forespørgsler under alle omstændigheder. Ved at have 
en fast kontaktperson bliver processen imidlertid smidigere og mere tidsbesparende 
for begge parter, ligesom virksomhederne må forventes at opleve højere kvalitet i ser-
vicen, da kontaktpersonen er bekendt med virksomhedens forhold.

Mere fleksible skatteregler for udenlandske medarbejdere
Inden for det seneste år er der sket væsentlige fremskridt i forhold til beskatningen 
af højtspecialiserede udlændinge i Danmark. Forskerskatteordningen (som også om-
fatter højtlønnede udenlandske nøglemedarbejdere) er forlænget fra fem til syv år, og 
et lovudkast om afbureaukratisering af ordningen er sendt i høring. Begge dele har 
været efterspurgt af DI. Med lovudkastet foreslås ændringer i ordningen vedrørende 
filialer/datterselskaber, forenkling af kravene til ansættelse, bortseelse fra vederlags-
kravet ved barsel og fra 10 års-karensreglen ved efterfølgende udbetalt bonus.

DI efterlyser dog fortsat en række lovgivningsmæssige justeringer af forskerskatte-
ordningen og andre skatteregler vedrørende udenlandske medarbejdere i Danmark. 
I forhold til forskerskatteordningen efterlyser DI blandt andet, at ordningen åbnes 
for ejerledere og andre iværksættere, som i dag er udelukket fra ordningen, fordi de 
ejer en kontrollerende andel af den ansættende virksomhed. Endvidere bør der for 
nøglemedarbejdere, som det gælder for forskere, kunne ses bort fra ganske kortva-
rige perioder underlagt dansk skattepligt i den 10-årige karensperiode, som gælder 
forud for ansættelsen på ordningen. Bestemmelsen skal for eksempel tillade, at ud-
lændinge, der i karensperioden har siddet i en dansk bestyrelse (men ikke haft bopæl 
i Danmark) ikke afskæres fra at komme til Danmark på ordningen, ligesom personer, 
der kortvarigt har været ansat i en dansk virksomhed (og derfor har været begrænset 
skattepligtig), heller ikke af denne grund bør være afskåret fra ordningen.
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I forhold til udlændinge generelt efterspørger DI dels smidigere regler for medarbej-
dere med internationale funktioner, der kun meget kortvarigt arbejder i Danmark. 
Dette udløser i dag skattepligt fra dag ét med deraf følgende administrative omkost-
ninger for virksomhederne. Dels ønsker DI, at den undtagelse fra avancebeskatning 
af urealiserede aktieavancer, som i dag findes i aktieavancebeskatningslovens § 38, 
stk. 3, ved kortere ophold i Danmark, udvides til at omfatte samtlige urealiserede 
avancer på aktiver, som personen ejede forud for tilflytningen til Danmark. 

Forslaget vurderes ikke at have nogle provenumæssige konsekvenser.

Danmark skal have en talentstrategi

Den internationale konkurrence om de bedste medarbejdere skærpes. Lande og regi-
oner går stadig mere målrettet til værks for at tiltrække de dygtige talenter, som deres 
virksomheder har behov for. Alt tyder på, at denne tendens vil tage til i fremtiden. 
Baggrunden er den demografiske udvikling med store generationer, der forlader ar-
bejdsmarkedet, samt lav arbejdsløshed og vækst i mange europæiske lande. Samtidig 
er der på tværs af landegrænser stor efterspørgsel efter den samme type af tekniske og 
naturvidenskabelige kompetencer, hvilket også bliver stadig mere udtalt i takt med 
den øgede digitalisering.

Hvis Danmark og danske virksomheder skal klare sig i den internationale konkur-
rence om talenterne kræver det en strategisk indsats for at brande Danmark som kar-
rieredestination. Det har vi et godt udgangspunkt for, hvilket bekræftes af Danmarks 
placering i top 10 på internationale ranglister såsom INSEAD’s Global Talent Com-
petitiveness Index, hvor vi scorer højt på strukturelle parametre som lav korruption, 
flexicurity og ICT infrastruktur.

Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at de internationale kandidater ser Danmark 
som en oplagt karrieredestination. Tværtimod rangerer Danmark betydeligt lavere 
på listen over attraktive karrierelande, når man spørger de internationale kandidater 
selv. I DI’s Global Talent Survey fra 2016, som omfattede mere end 2.500 studeren-
de og nyuddannede i USA, Storbritannien, Tyskland, Polen og Kina, var der kun 8 
pct. af de unge, der kunne forestille sig at arbejde og bo i udlandet, der ville vælge 
Danmark. I en ny undersøgelse udført af Boston Consulting Group og The Network i 
2018, der udspurgte ca. 400.000 globale medarbejdere fra 198 lande, er Danmark fal-
det fire pladser siden 2014, til en 17. plads på en rangering over de mest populære de-
stinationer, og vi blev i øvrigt overhalet af vores skandinaviske naboer. Dette på trods 
af at Danmark og danske virksomheder kan tilbyde meget af det, som internationale 
talenter efterspørger. Årsagen skal blandt andet findes i manglende kendskab. Kun 
13 pct. af de adspurgte i DI’s Global Talent Survey kunne nævne en dansk virksom-
hed, og kun 5 pct. kunne nævne to. IKEA, Royal Dutch Shell og Heineken var blandt 
buddene på danske virksomheder. 

Derfor foreslår DI, at der udarbejdes en national strategi for branding af Danmark 
som talentland. Talentstrategien skal danne udgangspunkt for en koordineret ind-
sats på tværs af offentlige myndigheder, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner for 
at brande Danmark som karrieredestination og tiltrække kvalificerede medarbejdere 
fra hele verden. 

Det handler blandet andet om at:
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Potentialer for rekruttering i EU skal afdækkes
DI inviterer regeringen til et samarbejde om at kortlægge mulighederne og behovet 
for yderligere europæisk rekruttering.

Beskæftigelsesministeriet og Work-in-Denmark har allerede kontakt med de andre 
landes beskæftigelsesmyndigheder, og dette netværk kan formentlig bidrage til en 
kortlægning af, hvilke ressourcer, der findes i de forskellige EU-lande. Det skal også 
undersøges, hvordan mobiliteten er, dvs. hvad skal der til for, at eksempelvis sydeuro-
pæiske faglærte medarbejdere rejser til Danmark for at arbejde. I den forbindelse skal 
det undersøges, om der eventuelt kan gøres noget for at styrke mobiliteten, for eksem-
pel ved at gøre mere opmærksom på Danmark som et godt arbejdsland.

DI vil samtidig gerne påtage sig at undersøge nærmere, hvilke behov DI’s medlems-
virksomheder har for flere europæiske medarbejdere, hvordan virksomhederne i dag 
arbejder med rekruttering, og om der kan gøres noget for at understøtte virksomhe-
dernes rekruttering i de europæiske lande.

Talenttiltrækning skal kobles på den eksisterende struktur af dan-
ske innovationscentre
En del af strategien bør indeholde en talenttiltrækningsindsats rundt om i verden 
ved de eksisterende innovationscentre, der forvaltes af Udenrigsministeriet i sam-
arbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, på lokationer i München, New 
Delhi, São Paulo, Seoul, Shanghai, Silicon Valley og Tel Aviv. Innovationscentrene 
understøtter allerede virksomheder med at finde partnere, investorer og indgange til 
vidensmiljøer.  

Indsatsen skal fokusere på Danmarks styrkepositioner, og være efterspørgselsdrevet 
baseret på input fra et tilknyttet udvalg med virksomhedsrepræsentation. Derudover 
skal indsatsen være fleksibel i forhold til nye markeder og regioner. Talentspejde-
re ved innovationscentrene skal gennem konkrete aktiviteter finde de efterspurgte 
talenter og koble dem til dansk erhvervsliv samt udføre målrettet markedsføring af 
Danmark som karrieredestination, eksempelvis ved at koble talenttiltrækning på er-
hvervsdelegationer. 

Indsatsen indebærer, at Udenrigsministeriet i samarbejde med Uddannelses- og 
Forskningsministeriet udvider Danmarks repræsentation ved innovationscentrene 
med medarbejdere fokuseret på talenttiltrækning, eksempelvis 50 pct. af en fuld-
mægtigs årsværk ved hvert af centrene samt budget til markedsføring. Effekten ville 
være øget eksponering over for verdens bedste talenter, bedre rekrutteringsmulighe-
der for danske virksomheder og dermed en konsolidering af Danmarks styrkepositi-
oner inden for blandt andet it, lifescience og cleantech. 

Work in Denmark-indsatsen skal styrkes
Work in Denmark-indsatsen skal i højere grad understøtte virksomhedernes rekrut-
teringsbehov. Der er behov for at spotte kompetencemæssige hubs og smeltedigler 
rundt om i Europa, så vi langt mere målrettet kan synliggøre og promovere Danmark 
og danske job over for dygtige kandidater på det internationale jobmarked. Work in 
Denmark (Beskæftigelsesministeriet) skal bidrage til gennemførelsen af fælles karri-
erefremstød og tilhørende brandingindsatser.
Beskæftigelsesministeriet investerer allerede i Work in Denmark-indsatsen med det 
formål at hjælpe virksomhederne med at rekruttere højtkvalificerede udenlandske 
kandidater i de sektorer, hvor virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret ar-
bejdskraft i Danmark. Tiden er dog moden til at give den eksisterende indsats et løft 
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og udvikle en ambitiøs og tidssvarende model for proaktiv talenttiltrækning og der-
med tilpasse services bedre til virksomhedernes behov og de internationale kandida-
ters brugsmønstre. Fokus bør være på at udnytte de mest effektive kanaler, herunder 
særligt de digitale, til at målrette jobtilbud i Danmark til de internationale kandidater 
med de specifikke kvalifikationer, som efterspørges af danske virksomheder. Fysisk 
tilstedeværelse på karrieremesser mv. skal suppleres med digitale kampagner og syn-
lighed på relevante online platforme og i virtuelle hot spots. Indsatsen bør koordi-
neres med regionale tiltag, såsom den digitale promovering af Greater Copenhagen 
regionen samt talenttiltrækningsindsatser i de danske innovationscentre.

Frem for en fast repræsentation i udlandet bør indsatsen tage udgangspunkt i, hvor 
de kandidater, der har de specifikke kvalifikationer, som virksomhederne efterspør-
ger, er tilstede. Indsatsen bør således være fleksibel og agil i forhold til at udnytte de 
muligheder, der er for at tiltrække talenter med særlige kompetencer på forskellige 
geografiske lokationer. Indsatsen bør ligeledes kigge ud over EU’s grænser. Særligt 
er behovet for it-kompetencer stort i EU, og der er derfor behov for at udvide talent-
poolen i hele området ved at tiltrække kompetencer udefra. Derudover bør Work in 
Denmark-indsatsen også omfatte de faglærte kompetencer, som virksomhederne har 
vanskeligt ved at skaffe. 

Forslaget vil medføre merudgifter til at løfte indsatsen, både for at øge aktivitetsni-
veauet og i forhold til at få opbygget en platform for den digitale indsats. Derfor fore-
slås det, at Work in Denmark-indsatsen tilføres yderligere 2 mio.kr. årligt årligt til 
dette specifikke formål.

International Citizens Service-centrene skal prioriteres for at sikre 
en smidig og effektiv modtagelse af internationale medarbejdere
Det er afgørende for danske virksomheders evne til at tiltrække og fastholde højt-
kvalificerede medarbejdere fra udlandet, at der leveres en let tilgængelig og målrettet 
service, når de internationale medarbejdere og deres eventuelt medfølgende familie 
ankommer til Danmark. For virksomhederne er der meget administration forbundet 
med at få de internationale medarbejdere registreret i Danmark. For at nedbringe ad-
ministrative byrder for internationalt orienterede virksomheder er det vigtigt, at al 
myndighedskontakt vedrørende udenlandsk arbejdskraft er samlet i én indgang, så 
de internationale medarbejdere hurtigt kan komme i gang med at arbejde.

International Citizens Service-centrene (ICS) blev etableret netop med det formål at 
samle alle de relevante myndigheder, som en udenlandsk arbejdstager eller stude-
rende skal i kontakt med: Den kommunale borgerservice, Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration, SKAT, Statsforvaltningen og Work in Denmark. De i alt 
fire ICS-centre i Danmark ligger i henholdsvis København, Odense, Aarhus og Aal-
borg. Etableringen af ICS-centrene har vist sig succesfuld, idet den samlede betjening 
har stor værdi for udenlandske arbejdstagere såvel som for virksomhederne. Dog er 
der i de senere år sket en betydelig forringelse af servicen, idet Statsforvaltningen 
har reduceret deres åbningstider ved ICS, og dermed er der sket en forringelse af den 
reelle borgerservice, hvor alle myndigheder er til stede i centeret.

Udfordringerne omkring kapaciteten er i mellemtiden blevet større, idet der er en 
stor stigning i antallet af udenlandske medarbejdere, der skal betjenes via ICS’erne. 
Antallet af udenlandske statsborgere, der arbejder i Danmark målt i fuldtidsansatte, 
er således steget med 40 pct. i de seneste 5 år. I samme periode er tidsrummet, hvor 
alle myndigheder er til stede i ICS-centrene, blevet indskrænket, og one-stop-shop 
konceptet er dermed reelt blevet udhulet.
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For virksomhederne med internationale medarbejdere er det en tids- og ressour-
cekrævende proces at skulle rundt til flere myndigheder. I den tid det tager at få 
EU-ophold og CPR-registrering på plads, har medarbejderen for eksempel ikke do-
kumentation for dækning af social sikring og kan ikke få dansk bankkonto, bolig, 
børnehaveplads, skole mv.

DI anbefaler, at Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Beskæftigelsesministe-
riet i samarbejde med kommunerne prioriterer en effektiv videreførelse og videreud-
vikling af ICS-indsatsen for at sikre en langsigtet sikring af ICS-servicen, der står mål 
med de kapacitetsmæssige behov, og samtidig understøtter visionen om én samlet 
betjening.

Der skal skabes bedre rammer for fastholdelse af  
internationale medarbejdere 

Internationale medarbejdere skaber værdi, jobs og vækst, ikke kun for de virksom-
heder, de arbejder i, men for hele det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at vi i 
Danmark tilbyder gode rammer, der gør det muligt for danske virksomheder at holde 
på de internationale medarbejdere.

I de seneste år har flere analyser påvist, at de højtuddannede udenlandske medar-
bejdere og deres familier bidrager positivt til de offentlige finanser i Danmark. En 
rapport fra 2016 udarbejdet af tænketanken DEA i samarbejde med DI viste, at højt-
uddannede udenlandske medarbejdere uden en ledsagende familie bliver i Danmark 
i ca. 5½ år og bidrager med et nettobeløb på ca. 130.000 kr. årligt til de offentlige fi-
nanser, svarende til et samlet overskud på lidt over 720.000 kr. under deres ophold i 
Danmark. Hvis de medbringer deres familier, bidrager de i gennemsnit med et net-
tobeløb på ca. 220.000 kr. årligt, og den gennemsnitlige varighed af deres ophold er 
ca. 10 år, hvilket svarer til et samlet overskud på næsten 2,2 mio. kr. til de offentlige 
finanser. Årsagen til det positive bidrag er, at de højtuddannede udenlandske medar-
bejdere har høje skattebetalinger, og at de kun gør brug af offentlige ydelser i et meget 
begrænset omfang.

Der er plads til forbedring i Danmarks evne til at fastholde internationale medarbej-
dere. De nyeste tal baseret på indvandring af højtuddannede udlændinge fra 2008 til 
2016 viser, at et stort antal højtuddannede udlændinge har tendens til at forlade Dan-
mark inden for de første 3-4 år. Samtidig har mere end halvdelen af de højtuddannede 
udlændinge forladt Danmark efter 5 år.

Der kan være mange forskellige årsager til, at internationale medarbejdere vælger at 
forlade Danmark igen efter kort tid. I nogle tilfælde er det fra starten kun meningen, 
at de skal være i Danmark i en kortere periode, men desværre er der også mange til-
fælde, hvor den internationale medarbejder vælger at forlade Danmark, fordi det er 
svært for deres medfølgende familier at falde til. Særligt kan det være svært for med-
følgende ægtefæller at finde et job i Danmark, og det kan ligeledes være vanskeligt 
at finde passende internationale skoletilbud til de medfølgende børn. Derfor er der 
behov for følgende indsatser:

Jobmuligheder for ledsagende ægtefæller
Internationale medarbejdere, der kommer til Danmark med deres familie, har en 
tendens til at blive længere, hvis deres ægtefælle også finder beskæftigelse, viste en 
rapport fra 2016 udarbejdet af tænketanken DEA i samarbejde med DI. 81 pct. af de 
internationale medarbejdere er stadig i Danmark 5 år efter deres indvandring, hvis 
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deres ægtefælle finder et job inden for det første år efter deres ankomst. Denne pro-
centdel falder til 68 pct. for de internationale medarbejdere, hvis ægtefælle ikke fin-
der arbejde.

Det er fortsat en udfordring for mange medfølgende ægtefæller at finde et job, pri-
mært på grund af manglende sprogfærdigheder, anerkendelse af uddannelse og net-
værk. Der er ikke nogen samlet myndighed, der påtager sig opgaven, efter at Work 
in Denmark lukkede sit ægtefælleprogram ved udgangen af 2016. Siden da har nogle 
kommuner selv oprettet jobsøgningskurser og mentorprogrammer, men der mangler 
en koordineret offentlig og national indsats, der kan formidle jobmuligheder til med-
følgende ægtefæller og dermed bidrage til at aktivere denne passive gruppe af ofte 
højtkvalificerede arbejdstagere, og dermed forbedre mulighederne for fastholdelse af 
de internationale medarbejdere generelt. 

Derfor foreslås det at genetablere Work in Denmarks program for medfølgende ægte-
fæller. Det anslås, at forslaget vil kræve ca. 3 årsværk samt et aktivitetsbudget svaren-
de til samlet ca. DKK 2 mio. årligt.

Behov for internationale skoletilbud
Internationale skoletilbud i forskellige prisklasser er afgørende for at sikre gode ram-
mebetingelser for internationale medarbejdere i Danmark. Antallet af indmeldelser 
til de internationale folkeskoler er stigende på grund af det voksende antal udenland-
ske borgere, der flytter til Danmark for at arbejde. De internationale skoler er også i 
stigende grad blevet populære blandt danskere, hvilket forøger behovet for internati-
onale skoler yderligere.

Der er i alt 18 privatskoler i Danmark, hvor undervisningen foregår på engelsk, fransk 
eller tysk. Nogle er IBO-skoler, andre følger pensum baseret på Cambridge Interna-
tional Examinations eller International Primary Curriculum (IPC). Offentlige skoler 
som Europaskolen i København med undervisning på engelsk og høje akademiske 
standarder har lange ventelister. 

Folketinget vedtog en ny lov i 2015, som giver kommunerne mulighed for at oprette 
internationale grundskoletilbud i kommunalt regi, men kommunerne gør ikke brug 
af muligheden. I en ny evaluering foretaget af Undervisningsministeriet, svarer 71 
kommuner, at der simpelthen ikke er elever nok til sådan en skole, og at det ville blive 
meget dyrt, da kommunen skal betale alle udgifter forbundet med driften. 

DI foreslår, at behovet for internationale skoletilbud i hele Danmark kortlægges. 
Undersøgelsen bør kigge på de eksisterende udbud i et geografisk og prismæssigt 
perspektiv samt belyse den formodede udvikling i befolkningstilvæksten og brugs-
mønstre blandt danske og internationale borgere. Konklusionerne fra undersøgelsen 
kan udgøre grundlaget for en samlet vurdering af behovet og udvikling af en plan for 
etablering af fremtidige internationale skoletilbud i Danmark. 
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Flere skal have en 
relevant uddannelse, 
så de kan komme i 
job i fremtiden
Dette kapitel handler om at styrke uddannelsessystemet, så flere men-
nesker får en relevant uddannelse, der kan give dem de bedste forud-
sætninger for at komme i job i fremtiden.

Det første afsnit tager sit udgangspunkt i, at der i dag ikke er overens-
stemmelse mellem hvilke uddannelser, erhvervslivet især efterspør-
ger, og det uddannelsesvalg, som foretages af unge og voksne. DI til-
slutter sig synspunktet om, at flere skal vælge en STEM-uddannelse 
på erhvervsuddannelses- eller videregående niveau. Afsnittet giver en 
række forslag til at forbedre dette match.

Det andet afsnit belyser, hvilken reserve der ligger i at få de nyuddan-
nede hurtigere i job og forslag til at realisere det.

Det tredje afsnit drejer sig om, at en del af befolkningen afslutter fol-
keskolen uden de nødvendige forudsætninger for at tage en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse, hvilket blandt andet gælder for en del 
af indvandrernes børn. Afsnittet kommer med forslag til at sikre, at 
flere mennesker får de grundlæggende færdigheder til at klare job og 
uddannelse. 

5.1. Match mellem uddannelsesvalg og arbejds-
markedets behov
Danmarks væsentligste råstof er viden i form af hænder og kloge hoveder. Virksom-
hederne er afhængige af, at både nuværende og kommende medarbejdere er innovati-
ve og er med til at udvikle nye løsninger. 

For at virksomheder kan skabe vækst, skal de have adgang til de efterspurgte kom-
petencer. Men mange virksomheder møder den udfordring, at det er svært at finde 
tilstrækkelig med medarbejdere med de rette kompetencer. Det er især inden for det 
tekniske område, hvor virksomhederne har svært ved at rekruttere. 
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En del er udfordringen stammer fra, at der er en ubalance mellem valget af uddannel-
se og de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 

Der er brug for, at flere unge som voksne får øjnene op for en faglært uddannelse. 
Skal denne uddannelsesvej være attraktiv for flere, er det en forudsætning, at virk-
somhederne indgår praktikpladsaftaler, som afspejler behovet for uddannelse af fle-
re faglærte. Virksomhederne mangler allerede nu faglærte medarbejdere som f.eks. 
elektrikere og industriteknikere.

Ubalancen findes også inden for de videregående uddannelser. På trods af, at der si-
den 2011 har været en stigning på over 60 pct. på både diplom- og civilingeniøruddan-
nelserne, er efterspørgslen fortsat meget stor inden for faggrupperne med tekniske og 
it-kompetencer. Denne efterspørgsel vil heller ikke blive mindre af digitaliseringen 
og automatiseringen.

Derfor er det også meget positivt, at der efter en årrække er etableret en teknologi-
pagt, hvor netop kompetenceudfordringen adresseres. DI tilslutter sig og bakker op 
om, at 20 pct. flere skal have fuldført en STEM-uddannelse på faglært eller videregå-
ende niveau om 10 år.

Flere praktikpladser – flere og bedre faglærte
Som nævnt i afsnit 2.1 er det især faglærte medarbejdere, virksomhederne har van-
skeligt ved at skaffe.

En række forskellige fremskrivninger peger på, at manglen på faglærte medarbejdere 
vil stige i de kommende år ikke mindst på en række af de tekniske uddannelsesområ-
der, som har stor betydning for en bred kreds af DI-medlemmer.

Uddannelse af faglærte forudsætter, at der oprettes praktikpladser, hvilket virksom-
hederne har en direkte rolle i.

Det er en del af baggrunden for, at trepartsaftalen fra august 2016 indeholder et mål 
om, at antallet af indgåede praktikpladsaftaler i 2018 skal være løftet med 2.100 ift. 
niveauet fra 2016. 

Målsætning kræver stort fokus i de kommende år
Der er imidlertid behov for at fastholde fokus på, at der er brug for endnu flere prak-
tikpladser. Alene det faktum at målet om 2.100 ekstra praktikpladsaftaler i 2018 er et 
delmål på vejen til at indfri målsætningen om 8.-10.000 ekstra praktikpladsaftaler i 
2025, betyder, at der er behov for at bevare fokus på at øge antallet af praktikpladser 
hos både de virksomheder, som allerede uddanner faglærte, og de virksomheder, som 
først nu skal i gang med at oprette praktikpladser.

Mangel på faglærte i 2025 i forskellige organisationers fremskrivninger

Mangel på faglærte

-Personer-

DI (2015) 44.000

AE-rådet (2016) 70.000

DREAM (2016) 85.000
Kilde: DI, AE-rådet og DREAM.
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Synlige praktikpladser er ligeledes et element i at tiltrække dygtige elever – unge som 
voksne – til erhvervsuddannelserne. DI opfordrer derfor medlemsvirksomhederne 
til at synliggøre ledige praktikpladser på Undervisningsministeriets praktikplad-
sportal – www.praktikpladsen.dk – eventuelt som supplement til synliggørelse via 
andre kanaler.

Med udgangen af første halvår 2018 er der indgået 19.101 praktikpladsaftaler i inde-
værende år. På samme tidspunkt i 2016 og 2017 var hhv. 53 og 51 pct. af årets praktik-
pladsaftaler indgået. Skal trepartsaftalens delmålsætning for 2018 indfries, kræver 
det, at der fortsat indgås ekstra praktikpladsaftaler i virksomhederne. Virksomhe-
derne – private som offentlige - skal levere mindst 48 pct. af årets praktikpladsaftaler 
i andet halvår for at nå målet. DI følger udviklingen tæt, men det er på nuværende 
tidspunkt ikke muligt at opgøre, hvor mange af de ekstra praktikpladsaftaler, der kan 
tilskrives DI’s medlemmer.

DI har bidraget til:
Trepartsaftalen om kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft i hele Danmark  
og praktikpladser (august 2016), hvor der ud over måltal er indført en ny  
ordning, som omfordeler midler fra de virksomheder, der uddanner færrest,  
til de virksomheder, som uddanner flest. 

Overenskomstfornyelsen i 2017 mellem DI og CO-industri, hvor der blev afsat 
200 mio. kr. til bl.a. at løfte ufaglærte til faglært niveau.

Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddan-
nelse (oktober 2017), som har prioriteret midler til at styrke uddannelsen af 
flere faglærte.

Teknologipagten, som skal sikre, at 20 pct. flere skal gennemføre en fag-
lært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte 
STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik).

DI har iværksat:
Regionale medlemsmøder, hvor virksomhederne har fået information om 
Praktikplads-AUB-omfordelingsordningen, som trådte i kraft 1. januar 2018, og 
hvor der har været en opfordring til de deltagende virksomheder om at oprette 
flere praktikpladsaftaler.

Løbende publicering af nyheder i DI’s medier, hvor fokus er på medlemmernes 
synspunkter på og oplevelser med at have lærlinge og elever.

DI’s regionale lærlingepriser, som har haft en fremtrædende plads i DI’s  
medier og typisk også har fået spalteplads i de lokale medier.

Direkte opfordringer til DI’s medlemmer om at oprette flere praktikplads- 
aftaler. I den forbindelse er DI’s store uddannelsesaktive medlemmer, blevet 
opfordret til at gå forrest ved at indgå et konkret antal ekstra praktikplads- 
aftaler.

Uddeling af DI-prisen i forbindelse med DI’s topmøde i september 2018, hvor 
prisvinderen er en virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at uddanne 
faglærte til fremtiden.
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Målsætningen for 2018 er et delmål i trepartsaftalen, og der er brug for at fastholde og 
udbygge indsatsen i virksomhederne, hvis trepartsaftalens mål for 2025 om 8.-10.000 
ekstra praktikpladsaftaler skal indfries.

Det er baggrunden for, at DI har taget forskellige initiativer, som har haft fokus på at 
forøge virksomhedernes bidrag til at uddanne flere faglærte. 

Omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet skal ophøre fra 
2019
Der er brug for at prioritere ressourcer til uddannelse, så vi kan sikre, at uddannelser-
ne i Danmark er af høj kvalitet. 

Regeringen har med finanslovsforslaget for 2019 foreslået, at omprioriteringsbidraget 
på uddannelsesområdet fortsætter, og at midlerne efter 2022 fordeles til politisk pri-
oriterede formål inden for sektoren. DI mener, at der er brug for, at omprioriterings-
bidraget ophører allerede fra 2019. Derudover skal besparelserne fra 2018 og 2017 i 
videst muligt omfang tilbageføres. 

Gode uddannelser er en vigtig investering i fremtidens arbejdskraft. Danmark mang-
ler faglærte og videregående dimittender især på det tekniske område, hvor der i dag 
er udfordringer med at rekruttere kvalificerede elever og studerende til uddannelser-
ne. Forslaget skal sikre øget kvalitet og attraktive uddannelsesmiljøer på ungdoms-
uddannelserne og de videregående uddannelser. 

Flere studiepladser på videregående STEM-uddannelser - Dimensi-
oneringsmodel version 2.0
Mange danske virksomheder efterspørger flere medarbejdere med kompetencer in-
den for teknologi, it, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik. Uddannel-
serne på disse fagområder betegnes STEM, dvs. Science, Technology, Engineering, 
Mathematics. Desværre er der ikke balance mellem virksomheders efterspørgsel og 
optaget på de videregående uddannelser.

Der blev optaget 1 pct. flere studerende i år end sidste på STEM-uddannelserne, men 
det er stadig kun 14.649 ud af et samlet optag på 64.943, der er optaget på STEM-ud-
dannelserne. Det svarer til 22 pct. af det samlede optag.

Besparelser på uddannelse som følge af omprioriteringsbidrag (mio. kroner)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

-mio. kroner- -mio. kroner-

Gymnasiale udd. -225 -695 -920 -1120 -1305 -1450*

Erhvervsudd. -150 -320 -435 -545 -655 -760*

Erhvervsudd. friholdt 150 150 180 - - -

Erhvervsakademiudd. -31 -63 -93 -124 -151 -176

Professionsbachelorudd. -91 -184 -273 -362 -449 -535

Universitetsudd. -189 -371 -552 -731 -899 -1071
Kilde: Ministeriernes svar til fagudvalg eller til folketingets finansudvalg.

Anm. : Besparelserne på det gymnasiale område og på erhvervsuddannelserne er ikke opgjort i 2021. Ompriorite-
ringen er dog videreført for disse områder også, og derfor er de faktiske beløb i omegenen af de beløb, der er vist i 
tabellen 
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Det er problematisk – ikke mindst i lyset af, at en langt større del af kandidaterne med 
en videregående uddannelse fremadrettet skal finde beskæftigelse i det private. 

For få unge søger videregående STEM-uddannelser
En af udfordringerne er, at for få unge søger ind på STEM-uddannelserne. Det går dog i 
den rigtige retning, og siden 2011 har der været en vækst på 43 pct. på de videregående 
STEM-uddannelser. For at få tændt ilden og stimulere interessen for tekniske og na-
turvidenskabelige emner hos endnu flere unge, har regeringen, med støtte fra blandt 
andet DI, lanceret en teknologipagt, som skal få flere til at vælge STEM-uddannelse.

For få studiepladser
Desværre får vi ikke det fulde afkast af den interesse, der er skabt hos de unge. På en 
række videregående STEM-uddannelser afvises stadig en række ansøgere på grund 
af manglende pladser.

Det gælder eksempelvis på ITU, hvor 785 unge søgte en uddannelse som deres første 
prioritet, men kun 382 blev optaget. Altså under halvdelen. Tilsvarende søgte 2977 
en studieplads på en ingeniøruddannelse på DTU, 2327 blev optaget, mens 22 pct. 
fik et afslag.

Samtidig er der en række STEM-uddannelser, hvor ledigheden er væsentligt under 
den gennemsnitlige ledighed for nyuddannede, mens der samtidig afvises en stor an-
del af ansøgerne. 

Den gennemsnitlige ledighed for dimittender målt i fjerde til syvende kvartel er  9,7 pct. 
 
Døren lukkes trods gode jobmuligheder
Som det fremgår af ovenstående figur, så er der en række uddannelser, hvor ledighe-
den er lavere end den generelle ledighed for videregående uddannelser, og hvor der 
afvises en stor andel af 1. prioritetsansøgerne. Det gælder alle de uddannelser, der er 
i det markerede område. Det er problematisk, at vi smækker døren for en del unge til 
uddannelser, hvor der er mangel på kompetencer allerede nu. Det gælder eksempelvis 
på datalogi, KU, hvor der afvises knap 14 pct. af førsteprioritetsansøgerne samtidig 
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Flere STEM-uddannelser med lav ledighed afviser ansøgere
Udvalgte STEM-uddannelser opgjort i forhold til ledighed og afviste 1. prioritetsansøgere

Anm.: Ledighedstallene er fra 2014 for personer, der har afsluttet uddannelsen 4-7.kvt. tidligere. 
Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet dimensioneringsmodel og for 
koordineret tilmelding (KOT).
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med, at ledigheden er 8,5 pct.-point lavere end den generelle ledighed for nyuddanne-
de. På softwareudvikling på ITU afvises knap 50 pct. af ansøgerne til trods for en le-
dighed, der er 5 pct.-point lavere.

Opret flere studiepladser, hvor jobmulighederne er gode
DI anbefaler, at der oprettes flere studiepladser på de videregående STEM-uddannel-
ser, hvor ledigheden over en årrække har været lavere end den generelle ledighed for 
nyuddannede. Det gælder især de uddannelser, hvor der afvises mange førstepriori-
tetsansøgere. Ved at oprette flere studiepladser kan de høje adgangskvotienter, der 
kræves, også sænkes. Det er væsentligt, at universiteterne også har de nødvendige 
midler til rådighed til at kunne oprette flere studiepladser, så det fortsat er forsk-
ningsbaseret undervisning med høj kvalitet.  

Opret pulje til flere studiepladser
For nogle universiteter er det muligt at skrue ned for antallet af studiepladser på fag-
områder med høj ledighed for at skabe økonomisk råderum til at oprette flere studie-
pladser på uddannelser, hvor efterspørgslen fra kommende studerende og arbejds-
markedet er høj. Det er dog ikke muligt for alle universiteter. Derfor anbefaler DI, at 
der oprettes en pulje til flere studiepladser på videregående STEM-uddannelser. 

Målsætningen i Teknologipagten er, at 20 pct. flere skal have fuldført en STEM-ud-
dannelse i 2028. Forudsætning for at nå den målsætning er, at langt flere bliver opta-

Udvalgte STEM-uddannelser opgjort ift. ledighed og afviste 1. prioritetsansøgere

Ledighed Antal optagne Andel afviste 
1. prioritets-

ansøgere

-Procent- -Personer- -Procent-

Landinspektørvidenskab (Aal.), AAU 0,9 36 7,7

Datalogi, KU 1,2 242 13,9

Farmaci, KU 1,8 240 4,8

Matematik, KU 2,3 154 6,1

Forsikringsmatematik, KU 3,1 61 52,3

Nanoscience, KU 3,6 46 6,1

Fysik, AU 3,7 77 6,1

Idræt, AU 3,7 80 53,8

Softwareudvikling, ITU 4,7 160 48,9

Fysiske fag, KU 4,8 142 3,4

Energi, AAU 4,8 36 10

Datalogi, AU 5,3 182 16,1

Elektronik og it (civilingeniør), AAU 5,3 23 14,8

Matematik-økonomi, KU 5,8 72 33,9

Fysik og nanoteknologi (civilingeniør), 
DTU

6,2 70 23,9

Naturressourcer, KU 6,4 73 5,2

Veterinærmedicin, KU 6,6 185 61,1
Anm.: Ledighedstallene er fra 2014 for personer, der har afsluttet uddannelsen 4-7.kvt. tidligere. 

Kilde: DI-beregninger på baggrund af data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet dimensioneringsmodel og for 
koordineret tilmelding (KOT).
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get på en STEM-uddannelse. Med udgangspunkt i at den nuværende fordeling mellem 
uddannelsesniveauerne og at det nuværende optag på de videregående uddannelser 
fastholdes, vil det svare til et meroptag på STEM-uddannelserne på universitetsni-
veau på ca. 1.500 ekstra årligt. 

I lyset af at det generelt er dyrere at uddanne en kandidat på en STEM-uddannelse 
end andre uddannelser på grund af højere uddannelsestakster, vil et årligt meroptag 
på de videregående STEM-uddannelser også medføre øgede offentlige udgifter. Base-
ret på uddannelsestaksterne fra 2018, viser DI’s beregninger, at 1.500 ekstra pladser 
på STEM-uddannelserne vil koste 70-80 mio. kr. årligt, når det øgede optag er fuldt 
indfaset. Med en gradvis indfasning vil en del af det øgede optag på STEM-uddannel-
serne med fordel kunne komme fra bevillingsreformens ikke-udmøntede midler, der 
forventes at udgøre ca. 75 mio. kr. i perioden 2019 til 2022.

Samtidigt vil et øget optag på de videregående STEM-uddannelser betyde et  behov 
for øgede investeringer i relateret forskningsindsats. Derfor har DI anbefalet et løft 
af den offentlige forskning – specifikt inden for det tekniske og naturvidenskabelige 
hovedområde. DI anbefaler, at en del af løftet til den tekniske og naturvidenskabelige 
forskning sker gennem prioritering af midlerne på forskningsreserven og allokering 
af nye strategiske basismidler.  

Optagelseskravene til universitetsuddannelserne bør ændres
Et optagelsessystem skal opfylde flere funktioner. Det skal sikre, at det begrænsede 
antal pladser, der er på den enkelte uddannelse, tilfalder de studerende, der har de 
bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Samtidig skal optagelsessy-
stemet være objektivt og forståeligt.

Det nuværende optagelsessystem er på mange måder velfungerende. Det opfylder ho-
vedparten af de ovenstående krav. Men systemet har også mangler.

En dårlig karakter i idræt kan bremse mulighederne for at komme ind på drømmeud-
dannelsen på trods af, at alle faglige forudsætninger ellers er på plads. Det nuværende 
optagelsessystem skelner på marginalerne, og derved riskerer vi at lukke døren for 
dygtige talenter.  Men optagelsessystemet risikerer også at optage unge, som ikke har 
tilstrækkelige faglige forudsætninger.

Karaktergennemsnittet er velegnet til at sortere ansøgerne til en videregående ud-
dannelse. Men karaktergennemsnittet afspejler ikke nødvendigvis ansøgernes fagli-
ge fundament og orientering. To studenter fra den samme naturvidenskabelige stu-
dieretning på det almene gymnasium er eksempelvis fuldstændig ens stillet i deres 
ansøgning til en ingeniøruddannelse, selvom den ene ansøger har høje karakterer i 
matematik, fysik og kemi, mens den anden har høje karakterer i historie, engelsk og 
idræt. Det virker ulogisk.

Ansøgere til en videregående uddannelse skal i dag opfylde konkrete specikke ad-
gangskrav om særlige fag på visse niveauer (A;B;C) samt eventuelt et vist karakter-
gennemsnit.

På 89 videregående uddannelser – svarende til 10 pct. kræves et karaktergennemsnit 
(grænsekvotient) på over 9. Der er med andre ord langt flere, der søger disse uddan-
nelser, end der er pladser. 218 uddannelser, svarende til 24 pct., kræver et karakter-
gennemsnit på 6,0-9,0. Men på halvdelen af de videregående uddannelser er der ikke 
et karaktergennemsnit – her skal ansøgerne blot leve op til de specifikke krav om 
særlige fag på specifikke niveauer. 
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Indfør vægtet karaktergennemsnit
DI anbefaler, at der i optagelsessystemet indføres en konkret vægtning af karakter-
ne til de fagspecikke adgangskrav, således at ansøgerens faglige forudsætninger til 
uddannelsen vægtes højere end kun karaktergennemsnittet. DI ser gerne, at univer-
siteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne i samspil arbejder for at 
udvikle en fælles model, hvor karakterne fra de fagspefikke adgangskrav kan vægtes 
højere i relation til optagelse.

En model kunne være, at der arbejdes med hovedområdes specifikke adgangskrav. 
For hvert hovedområde udregnes en vægtet gennemsnitskarakter, hvor relevante fag 
tillægges en højere vægt. Det kunne eksempelvis være:

• Kunstneriske, teologiske og humanistiske uddannelser
• Dansk A, Engelsk B og Historie B
• Samfundsvidenskabelige, erhvervsøkonomiske uddannelser 
• Dansk A, Engelsk B, Historie B, Samfundsfag B og Matematik B
• Naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser
• Dansk A, Engelsk B, Matematik A og Fysik C

Derved vil en dårlig karakter i for eksempel idræt ikke i samme omfang bremse mu-
lighederne for optagelse på drømmestudiet.

Der bør også indføres minimumskarakterkrav
De specifikke adgangskrav bør suppleres af et minimumskarakterkrav. En stor ana-
lyse fra EVA har påvist, at studerende med et karaktergennemsnit på 4 har en dobbelt 
så stor risiko for at falde fra på første år af deres uddannelse som studerende med et 
gennemsnit på 10. Og studerende med et karaktergennemsnit på 4 har næsten tre 
gange så stor risiko for at blive ledige efter endt uddannelse som studerende med et 
gennemsnit på 10.

5.2. Nyuddannede skal hurtigere i job
Ser man på alle grupper af nyuddannede fra de fire områder: erhvervsfaglige, kor-
te videregående, mellemlange videregående og lange videregående uddannelser, var 
omkring 20.000 i september 2017 ikke i beskæftigelse. Selv om de fleste af dem vil 
finde vej til beskæftigelse inden for det første års tid efter endt uddannelse, er der 
et potentiale i at sikre en smidigere overgang mellem uddannelse og arbejdsmarked. 
Især blandt akademikerne. Hvis de nyuddannede kom i beskæftigelse i samme om-
fang, som de var i 2008, ville det kunne løfte beskæftigelsen med omkring 10.000.

Alle universitetsstuderende skal have kontakt med arbejdsmarkedet
DI arbejder for at forbedre overgangen fra studie til beskæftigelse. Eksempelvis støt-
ter DI regeringens ordning om erhvervskandidat, der skal give studerende på efter-
spurgte uddannelser mulighed for at gennemføre deres kandidatuddannelse ved si-
den af beskæftigelse i en virksomhed.

Der bør desuden fortsat arbejdes på at udvikle indsatser, som kan styrke overgangen 
fra studie til job. DI har løbende opfordret studerende til at deltage i projektoriente-
rede forløb eller på anden vis skabe kontakt til erhvervslivet under uddannelse, for 
eksempel i forbindelse med opgaver og cases.

DI anbefaler, at man fra universiteterne sikrer, at der er gode muligheder for at benytte 
sig af disse muligheder. Det kan for eksempel være en god ide for universiteterne at 
etablere erhvervserfaringsvinduer med inspiration fra internationaliseringsvinduer 
på uddannelser.
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Virksomhederne har også et ansvar
En smidigere overgang fra studie til første job kræver også, at virksomhederne i større 
omfang vil foretage den investering, det er at ansætte nyuddannede. Det er et ansvar, 
som virksomheder er sig bevidst. I DI’s Virksomhedspanel fra juni 2018 giver 63 pct. 
af virksomhederne udtryk for, at de har et ansvar for, at nyuddannede ikke går ledige 
længe. Det er også lidt over hver fjerde virksomhed, der forventer, at nyuddannede vil 
komme til at udgøre en større andel af deres nyansættelser i de kommende år.

Udvid retskravet på adgang til kandidatuddannelser for bachelorer
DI støtter forslaget om, at retskravet på adgang til kandidatuddannelser udvides, så 
studerende har mulighed for at prøve kræfter med et job efter bacheloruddannelsen, 
uden at det betyder, at den studerende bliver afskåret fra senere at få adgang til en 
kandidatuddannelse.

Lavere dagpenge er ikke løsningen
Der er til gengæld ikke meget, der tyder på, at en nedsættelse af dagpengesatsen for le-
dige dimittender kan nedbringe dimittendledigheden, selv om dette forslag ellers nogle 
gange fremsættes. Således blev dimittendsatsen nedsat fra 82 til 71,5 pct. af den mak-
simale dagpengesats med virkning fra januar 2017. Dette har ikke ført til en stigende 
beskæftigelse for dimittenderne. Tværtimod var beskæftigelsen for dimittender med 
lange videregående uddannelser i september 2017 en smule lavere end i september 2016.

5.3. Vi skal styrke forudsætningerne for  
uddannelse og job
Alt for mange har i dag ikke tilstrækkelige forudsætninger til at kunne gennemføre en 
uddannelse eller bestride et job. For mange børn uanset baggrund er udgangspunktet 
allerede ved skolestart svært på grund af udfordringer med et alderssvarende sprog. 
Vi har en særlig udfordring med en række af de tosprogede børn og unge, der åbenlyst 
ikke får tilstrækkelige færdigheder med sig fra folkeskolen. Blandt andet ligger deres 
niveau i dansk  lavt. Det betyder, at de også står svagt, når det kommer til at opnå en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. 
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PISA-undersøgelsen, der belyser 15-åriges færdigheder i matermatik, læsning og na-
turfag, dokumenterer, at der er stor forskel på elevernes udbytte.

Sprog har i den sammenhæng en stor betydning. Dette bekræfter PISA-undersøgel-
sen, hvor elever med indvandrerbaggrund, som taler dansk i hjemmet, scorer mellem 
5 og 6 pct.-point højere end den samlede gruppe af efterkommere.

Børn skal have den bedste start. Sprogvurdering skal være obliga-
torisk for alle 3-årige
Fundamentet for børns sproglige færdigheder lægges allerede før skolestart. Derfor 
bør der sættes ind, så det sikres, at alle børn har eller får hjælp til at få de tilstrækkeli-
ge sproglige færdigheder, der sikrer, at de har det bedste afsæt for den læring, som de 
får i folkeskolen. Kommunerne har siden 1996 kunnet tilbyde støtte til den sproglige 
udvikling inden skolestart, og siden 2007 har der været gennemført sprogvurderin-
ger. Vurderingerne var til at begynde med obligatoriske, mens det i dag for børn i dag-
tilbud er op til personalet at vurdere, om der er behov for en sprogvurdering.

Frivilligheden medfører en risiko for, at nogle børn med behov for sprogstimulering 
ikke bliver identificeret.

DI foreslår, at sprogvurderinger igen gøres obligatorisk. 

Sprogvurderingerne skal følges op af den sprogstimulering, som måtte være nødven-
dig. Der samles imidlertid ikke systematisk op på erfaringerne med sprogstimule-
ring, men alene på sprogvurderingerne. DI foreslår derfor, at der indføres en langt 
mere systematisk erfaringsopsamling på sprogstimuleringen. Der er behov for data 
på typen af stimuleringen og særligt effekten af stimuleringen. Som minimum bør 
der herudover gennemføres en sprogvurdering efter endt stimulering, for at vurdere, 
om børnene har opnået et alderssvarende sprog eller har brug for yderligere sprogs-
timulering.
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Kommunerne bør også fremadrettet have ansvaret for både sprogvurderingerne og 
sprogstimuleringen. Det er dog nødvendigt at sikre, at der indsamles data om sprog-
vurderinger og -stimulering på nationalt plan. Børne- og Socialministeriet bør stå for 
denne dataindsamling, som kan inspireres af dataindsamlingen i Undervisningsmi-
nisteriet på folkeskoleområdet.

Flere skal have forudsætningerne for at gennemføre en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse
Udbyttet af folkeskolen er af stor betydning for videre uddannelse og beskæftigelse. 
Folkeskolereformen har som klar målsætning, at alle elever skal udfordres, så de bli-
ver så dygtige som muligt. I aftalen står det også som en målsætning, at alle elever for-
lader folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Dette mål indgår 
dog ikke i opfølgningen over for kommunerne. De seneste tal viser, at der stadig er et 
stykke vej endnu, og især for elever med indvandrerbaggrund.

Uanset baggrund, er der børn, der har brug for hjælp til at få større udbytte af under-
visningen i folkeskolen. 89.3 pct. af danske 9.-klasses elever opnår karakteren 2 i både 
dansk og matematik. Blandt efterkommere er det 81 pct. af eleverne der består, på 
trods af, at de er født og opvokset i Danmark. Blot 62,7 pct. af indvandrerelever består 
både dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen. 
 

Målsætningen for folkeskolereformen er vigtig og rigtig. Alle elever skal blive så dyg-
tige, som de kan, og alle elever skal kunne forlade folkeskolen med mindst karakte-
ren 2 i dansk og matematik. Elever, der forlader folkeskolen uden de grundlæggende 
forudsætninger i læsning, skrivning og matematik, er sat i en situation, hvor de er 
udfordrede i forhold til at opnå en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
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Alle bør opnå mindst 2 i dansk og matematik
DI foreslår, at målsætningen om, at ingen elever forlader folkeskolen med mindre end 
2 i dansk og matematik operationaliseres, og at kommunerne mere konkret forpligtes 
herpå. 

I operationaliseringen af målsætningen kan der f.eks. hentes inspiration fra beskæf-
tigelsesområdet i forhold til sammenligning af kommuner, opstilling af resultatmål 
og opfølgning herpå fra central side.

I fire kommuner var der i sidste skoleår flere end 50 pct. af eleverne med indvandrer-
baggrund, der afsluttede 9. klasse, og som ikke opnåede 2 i dansk og matematik.
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Aktivitetsparat: Aktivitetsparat er 
en visitationskategori, som jobcente-
ret benytter i vurderingen af, hvilken 
indsats modtagere af uddannelseshjælp, 
kontanthjælp og integrationsydelse 
skal tilbydes. En ydelsesmodtager er i 
udgangspunktet aktivitetsparat, hvis 
jobcenteret vurderer, at kontanthjælps- 
eller integrationsydelsesmodtageren 
ikke er i stand til at påtage sig et ordi-
nært arbejde inden for 3 måneder, eller 
at uddannelseshjælpsmodtageren ikke 
er i stand til at påbegynde en uddannel-
se inden for ca. et år.

Arbejdskraftundersøgelsen 
(AKU): Arbejdskraftundersøgelsen 
er en interviewundersøgelse af indbyg-
gernes tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Den er kvartalsvis og baserer sig på en 
stikprøve. 85.000 personer i alderen 
15-74 år deltager årligt i undersøgelsen. 
Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) gen-
nemføres også i de andre EU-lande efter 
en fælles metode. Arbejdskraftundersø-
gelsen er gennemført siden 1994.

Asyl: En betegnelse for at et land yder 
en person beskyttelse, f.eks. en person 
på flugt fra krig og uroligheder. Når 
man i Danmark efter ansøgning får ret 
til asyl, har man ret til at bo og arbejde 
her i landet i den periode, man får asyl 
for.

Beløbsordning: Giver udlændinge 
med statsborgerskab fra lande uden for 
EU/EØS mulighed for at opnå opholds- 
og arbejdstilladelse i Danmark, hvis de 
er blevet tilbudt et job i landet med en 
årlig løn på mindst 417.800 kr. Beløbs-
grænsen reguleres med lønudviklingen 
hvert år den 1. januar.   

Bruttoledighed: Bruttoledighed om-
fatter alle registrerede ledige dagpen-
ge- og kontanthjælpsmodtagere, både 
nettoledige og ledige, der er i aktivering. 

Dagpenge: Er man medlem af en 
a-kasse og har haft beskæftigelse 
mindst et år eller er nyuddannet, har 
man ved ledighed ret til at modtage 
dagpenge. Størrelsen af dagpengene 
afhænger af ens tidligere indkomst 
og udregnes til 90 pct. af ens tidligere 
indkomst, dog maksimalt 18.600 kr. 
(fuldtidsforsikret, 2018) om måneden. 
For nyuddannede er størrelsen af dag-
pengene lidt lavere. Som udgangspunkt 
har man ret til dagpenge i to år inden for 
en periode på tre år men med mulighed 
for ved beskæftigelse at opnå ret til 
dagpenge i op til tre år.

Dansk oprindelse: En person, der 
uanset fødested har mindst en forælder, 
som både er dansk statsborger og født i 
Danmark.  

Efterkommer: En person, der er født 
i Danmark, hvor ingen af forældrene 
er både danske statsborgere og født i 
Danmark. Hvis der ikke findes oplys-
ninger om forældrene, og personen er 
udenlandsk statsborger født i Danmark, 
opfattes personen også som efterkom-
mer. 

EURES: European Employment 
Service (EURES) er et samarbejde 
mellem de offentlige jobcentre i EU, der 
har til formål at fremme mobiliteten af 
medarbejdere på tværs af EU. Gennem 
EURES kan man blandt andet finde 
jobopslag fra andre europæiske lande 
og få information om jobansøgning i 
udlandet. 

Fast track-ordning for udenland-
ske medarbejdere: Virksomheder, 
der er certificeret til at benytte fast 
track-ordningen, har mulighed for med 
kort varsel at ansætte højtkvalificerede 
udlændinge. Samtidig giver ordningen 
mulighed for, at en international medar-
bejder kan arbejde skiftevis i Danmark 
og i udlandet på korttidsophold.

Ordliste
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Flygtning: En person, der forlader det 
land, hvori han eller hun har statsbor-
gerskab, da personen har en velbegrun-
det frygt for forfølgelse for eksempel på 
grund af sin race, religion, nationalitet 
eller sine politiske anskuelser. Som 
flygtning har man mulighed for at søge 
om asyl i landet.

Førtidspension: Offentlig permanent 
ydelse, der tildeles personer med en 
varig og betydelig nedsat arbejdsevne. 
I udgangspunktet er det kun personer, 
der  er fyldt 40 år, som kan tildeles 
førtidspension. Dog kan personer, der 
er så syge eller har så betydelige funk-
tionsnedsættelser, at det er formålsløst 
at forsøge at udvikle arbejdsevnen, få 
førtidspension uanset alder. 

Fuldtidsledige: En beregnet størrelse 
af personer, der har været ledige over 
hele perioden (f.eks. hele måneden eller 
året). To ledighedsberørte personer kan 
dermed fremstå som en fuldtidsledig, 
hvis de for eksempel hver især har været 
ledige halvdelen af måneden. Fuldtids-
ledige benyttes ved opgørelse af den 
registrerede ledighed, mens AKU-ledig-
heden opgøres ved antallet af ledigheds-
berørte personer.

ICS: International Citizenship Ser-
vice-centre ligger i København, Odense, 
Aarhus og Aalborg. Centrenes formål er 
at samle alle de relevante myndigheder, 
som en udenlandsk arbejdstager eller 
studerende skal i kontakt med for at 
gøre det lettere for den enkelte at opfylde 
de administrative krav i forhold til sit 
ophold. Her findes den kommunale 
borgerservice, Styrelsen for Internatio-
nal Rekruttering og Integration, SKAT, 
Statsforvaltningen og Work in Denmark.

IGU: Integrationsgrunduddannelsen 
(IGU) er en ordning for flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge. 
Flygtninge og familiesammenførte til 
flygtninge i alderen 18 til 39 år, der har 
haft ophold i mindre end 5 år i Dan-
mark, kan ansættes på en virksomhed i 
to år til en elevløn. I løbet af de to år skal 
personen modtage 20 ugers udddannel-
se, så personen tilegner sig de nødven-

dige kvalifikationer, der giver grundlag 
for et fast job eller mulighed for at 
påbegynde uddannelse.     

Integrationsprogram: Kommuner-
ne skal tilbyde flygtninge og familie-
sammenførte et integrationsprogram 
med henblik på at opnå hurtigst mulig 
selvforsørgelse gennem beskæftigelse. 
Programmet består af beskæftigelses-
rettede tilbud samt danskuddannelse 
og tilrettelægges for et år ad gangen. En 
person kan maksimalt være omfattet af 
et integrationsprogram i 5 år.  

Integrationsydelse: Personer, der 
ansøger om offentlig forsørgelse, og som 
ikke har opholdt sig  i Danmark, Færø-
erne eller Grønland i mindst syv ud af 
de seneste otte år, modtager integrati-
onsydelse. Integrationsydelsen ligger på 
niveau med SU.

Indvandrer: En person, der er født i 
udlandet. Ingen af personens forældre-
ne er både danske statsborgere og født i 
Danmark. Hvis der ikke findes oplys-
ninger om forældrene, og den pågælden-
de person er født i udlandet, opfattes 
personen ligeledes som indvandrer. 

Job med løntilskud: Redskab i 
beskæftigelsesindsatsen, der giver 
ydelsesmodtagere mulighed for i en 
begrænset periode at være ansat på en 
arbejdsplads, hvor arbejdsgiveren mod-
tager et tilskud til lønnen. Ansættelse 
med løntilskud kan ske både i private 
og offentlige virksomheder. For private 
arbejdsgivere ydes et tilskud på maksi-
malt 78,12 kr. pr. time.  

Jobafklaringsforløb: Sygemeldte 
personer kan efter 20 uger med syge-
dagpenge overgå til et jobafklarings-
forløb, hvis man ikke kan få forlænget 
udbetalingen af sygedagpenge efter de 
gældende forlængelsesmuligheder. For-
målet med et jobafklaringsforløb er at 
give en sammenhængende indsats, der 
bidrager til at bringe personen tilbage 
på arbejdsmarkedet. Forløbet kan bestå 
af for eksempel vejledning og opkvalifi-
cering, virksomhedspraktik, ansættelse 
med løntilskud og mentor. 
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Jobparat: Jobparat er en visitations-
kategori, som jobcenteret benytter i vur-
deringen af, hvilken indsats modtagere 
af kontanthjælp og integrationsydelse 
skal tilbydes. En ydelsesmodtager anses 
som jobparat, hvis jobcenteret vurde-
rer, at den pågældende kan komme i 
ordinært arbejde inden for tre måneder. 
Som jobparat skal man stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet og aktivt søge job. 
Dagpengemodtagere er pr. definiton 
jobparate.   

Kontanthjælp: Midlertidig ydelse 
til personer, der ikke er i stand til at 
forsørge sig selv eller deres familie og 
ikke er berettigede til dagpenge. Er man 
under 30 år uden en kompetencegiven-
de uddannelse, modtager man i stedet 
uddannelseshjælp, og har man opholdt 
sig i Danmark, Færøerne eller Grønland 
i mindre end syv ud af de seneste otte 
år, modtager man i stedet integrations-
ydelse.

Kontanthjælpslignende ydelser: En 
fælles betegnelse for uddannelseshjælp, 
kontanthjælp og integrationsydelse.

Ledighed/Arbejdsløshed: Der benyt-
tes i reglen tre forskellige definitioner 
for ledighed. Bruttoledighed, der dæk-
ker over registrerede dagpengemodta-
gere, jobklare kontanthjælpsmodtagere 
og åbenlyst uddannelsesparate ud-
dannelseshjælpsmodtagere og inklu-
derer ydelsesmodtagere i aktivering. 
Nettoledighed, der er bruttoledighed, 
fratrukket ydelsesmodtagere i aktive-
ring. AKU-ledigheden, der er inter-
viewbaseret og dækker over personer, 
der angiver at være arbejdsløse, aktivt 
jobsøgende og til rådighed for arbejds-
markedet.

Nettoledighed: Nettoledighed dækker 
over registrerede dagpengemodtagere, 
jobklare kontanthjælpsmodtagere og 
åbenlyst uddannelsesparate uddan-
nelseshjælpsmodtagere, der ikke er i 
aktivering. 

Opholdsgrundlag: Grundlaget for, 
at en person kan opholde sig lovligt i 
Danmark. Det kan for eksempel være 
asyl, uddannelse, erhverv eller familie-
sammenføring.  

Positivlisten (vedrørende højt kva-
lificeret udenlandsk arbejdskraft): 
Officiel liste over stillingsbetegnelser, 
hvor der inden for en række erhvervs-
områder er mangel på højt kvalificeret 
arbejdskraft.   Udlændinge med stats-
borgerskab i et land uden for EU/EØS/
Norden kan få tilladelse til ophold og 
arbejde i Danmark, hvis de får tilbudt 
et job, hvis indhold svarer til et job, der 
står på positivlisten. 

Ressourceforløb: Forløb, der tilbydes 
til personer med komplekse problemer, 
som er i risiko for at ende på førtidspen-
sion. Indsatsen i ressourceforløbet skal 
være tværfaglig og sammenhængende 
og skal hjælpe personen på vej mod job 
eller uddannelse. Et forløb kan eksem-
pelvis bestå af forløb på en virksomhed, 
mentorstøtte, hjælpemidler, misbrugs-
behandling, støtte fra psykolog/coach 
eller anden støtte. Et ressourceforløb 
kan vare fra ét til fem år.

SIRI: Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration. SIRI har 
blandt andet ansvaret for - sammen 
med Udlændingestyrelsen - at behandle 
ansøgninger om opholdstilladelse til 
statsborgere fra lande uden for Norden 
og EU/EØS, at understøtte integrati-
onsindsatsen i kommunerne på visse 
områder og  for danskundervisning, 
danskprøver, Indfødsretsprøven, Med-
borgerskabsprøven og Indvandrings-
prøven mv.

STAR: Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering. Styrelsen har ansvaret 
for at implementere og administrere 
den besluttede beskæftigelsespolitik, 
herunder blandt andet sikre at kommu-
nerne efterlever lovens krav i forhold til 
bekæftigelsesindsatsen. 
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STEM: Er en engelsk forkortelse for 
en samlet gruppering af fagområder-
ne Science, Technology, Engineering, 
Mathematics.

Uddannelseshjælp: Midlertidig 
ydelse for unge forsørgelsesmodtagere 
under 30 år, der ikke har en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. Ud-
dannelseshjælp er på niveau med SU.

Virksomhedspraktik: Redskab i 
beskæftigelsesindsatsen, der giver 
ydelsesmodtagere mulighed for i en kort 
periode at komme ud på en virksomhed 
for at få praktisk erfaring med et fag-
område, lære en virksomhed at kende 
eller få en bedre forståelse af kravene på 
arbejdsmarkedet. Der er ikke tale om 
en ansættelse, så personerne modtager 
offentlig forsørgelse under virksom-
hedspraktik.

Work in Denmark: Work in Denmark 
formidler kontakt mellem højt kvalifi-
cerede internationale medarbejdere på 
udkig efter et job i Danmark og danske 
virksomheder, der søger efter dygtige 
udenlandske kandidater.
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