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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 26. marts 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 6 (L 151) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 6: 

 

Hvilke muligheder har myndighederne i dag for at kontrollere, at virksomhederne 

reelt overholder de indgåede aftaler om aflønning under beløbsordningen? Fore-

tager myndighederne f.eks. kontrol med udbetalingerne til den danske bankkon-

to, som er oprettet til formålet? 

 

Svar: 

 

Afgørelser om opholdstilladelse efter beløbsordningen træffes i 1. instans af Sty-

relsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som ligeledes varetager 

kontrolindsatsen på området. 

 

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra SIRI, der har 

oplyst følgende: 

 

”Styrelse  fører løbe de ko trol ed, o  der arbejdes i strid ed betingel-

serne for de meddelte opholdstilladelser efter beløbsordningen. Dette sker 

som udgangspunkt ved at registersamkøre styrelsens sagsbehandlingssy-

stem med indkomstregistret. Herved kontrolleres bl.a., om de indberettede 

oplysninger om løn svarer til det lønkrav, som en tilladelse er baseret på. I 

de sager, der kontrolleres i forlængelse af registersamkøring, undersøges 

det også, om lønnen er udbetalt til en dansk bankkonto. Styrelsen kan også 

i andre tilfælde fx ved forlængelse af opholdstilladelsen efter en konkret 

vurdering bede om bankoplysninger til brug for vurdering af, om lønkravet 

er overholdt.  

 

Styrelsen foretager endvidere særlige kontrolindsatser, som håndterer sy-

stematiske og bevidste omgåelser af opholdsordningerne. Her anvendes 

kombinationer af kontrolmetoder, fx myndighedssamarbejde, kontrolaktio-

ner, analyse og sagsbehandling. Disse indsatser benyttes, hvis styrelsen bli-

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget 2018-19
L 151  , L 151 A  , L 151 B  , L 151 C  , L 151 D  

Offentligt



 Side     2/2 

ver opmærksom på overtrædelser af grov karakter, fx menneskehandel til 

tvangsarbejde eller anden systematisk udnyttelse af sårbare e esker.” 

 

 

 

 

 

Inger Støjberg  
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Jonas From Soelberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


