
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 20. december 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 15 til L 111 om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat 

sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark) til sundhedsministeren, 

som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL). 

 

Spørgsmål nr. 15:  

”Ministeren bedes oplyse, om man efter forslaget som fremsat opfattes som havende 

bopæl i Danmark, hvis man har ophold efter positivlisten eller beløbsordningen, jf. 

udlæ di gelove s § 9 a, stk. , r.  og .”  

 

Svar: 

Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet indhentet bidrag fra Udlæn-

dinge- og Integrationsministeriet, som har oplyst følgende: 

 

”Der ka  eddeles opholds- og arbejdstilladelse efter positivlisten, hvis udlændingen 

har et jobtilbud i Danmark inden for et beskæftigelsesområde, hvor der er mangel på 

særligt kvalificeret arbejdskraft. For at en stilling kan optages på positivlisten kræves 

der endvidere et uddannelsesniveau svarende til minimum bachelor eller professi-

onsbachelor. For nogle stillinger er det desuden en betingelse, at man har en dansk 

autorisation eller offentlig godkendelse. 

 

Beløbsordningen giver mulighed for opholds- og arbejdstilladelse i Danmark for ud-

lændinge, der er tilbudt et job med en årsløn på minimum 426.985,06 kr. (2019-ni-

veau). Der stilles ikke krav til erhvervsområdet, den konkrete stillingsbetegnelse eller 

ansøgerens uddannelsesniveau.  

 

Opholdstilladelse efter positivlisten og beløbsordningen meddeles med henblik på 

midlertidigt ophold for højst 4 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Arbejds-

tilladelsen stedfæstes til det ko krete a sættelsesforhold.” 

 

Jeg skal i forlængelse heraf bemærke, at med bopæl i sundhedslovens forstand for-

stås folkeregistrering. Disse personer vil således opfattes som havende bopæl i Dan-

mark, når de er blevet folkeregistreret i CPR-registeret.  
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