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Beløbsordningen 
 

85 pct. af de faglærte tjener mere 

end forslaget til en ny beløbsgrænse 
 

Regeringen vil ændre beløbsordningen. Regeringen lægger op til at sænke beløbsgrænsen, som 

udenlandsk arbejdskraft som minimum skal tjene, fra ca. 418.000 kr. om året til 330.000 kr. 

Der er ca. 380.000 fuldtidsbeskæftigede, som har en indkomst mellem 330.000 kr. og 418.000 

kr. på det danske arbejdsmarked. I brancher som bl.a. rengøring, restaurationer samt sundhed 

og socialvæsen er det omkring hver tredje fuldtidsbeskæftigede, der har en lønindkomst i dette 

interval. 70 pct. af de fuldtidsbeskæftigede ufaglærte og 85 pct. af de fuldtidsbeskæftigede fag-

lærte har en årsløn, der er højere end forslaget til den nye beløbsgrænse.  

 
af analytiker Troels Lund Jensen, senioranalytiker Emilie Lichtenberg 

og cheføkonom Erik Bjørsted 10. oktober 2018 

Analysens hovedkonklusioner 

• Regeringen vil ændre beløbsgrænsen fra 418.000 kr. om året til 330.000 kr. Omregnes 
de lønmodtagere i Danmark, der på månedligbasis var fuldtidsbeskæftigede i løbet af 
2016, til fuldtidspersoner var det knap 380.000 fuldtidsbeskæftigede, der havde en års-
løn i det interval. 

• Omkring hver 3. af disse fuldtidsbeskæftigede i brancherne ’Rejsebureauer, rengøring 
mv.’, ’Sundhed og socialvæsen’ samt ’Hoteller og restauranter’ ligger i dette indkomstin-
terval.  

• For de fuldtidsbeskæftigede ufaglærte er det omkring 70 pct., der har en indkomst over 
den nye beløbsgrænse. For de fuldtidsbeskæftigede faglærte er det omkring 85 pct., der 
har en årsindkomst over 330.000 kr. 

• De økonomiske vismænd har tidligere vist, at der er en negativ effekt af indvandring på 
ufaglærte indfødtes beskæftigelse. Det er således de grupper på arbejdsmarkedet med 
den korteste uddannelsesbaggrund, som vil blive ramt, hvis beløbsgrænsen sænkes. 

• Der er i dag mere end 100.000 ledige i Danmark, der mangler mere end 10.000 praktik-
pladser og knap 200.000 lønmodtagere vil gerne arbejde flere timer. Endelig er der alle-
rede i dag fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU's grænser. På det europæiske 
arbejdsmarked er der omkring 240 mio. personer og ca. 17 mio. ledige i EU.  
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Regeringen vil nedsætte beløbsgrænsen for arbejdskraft udenfor EU 

Regeringen vil ændre beløbsordningen. I sit udspil lægger regeringen op til at sænke beløbsgrænsen, 

som udenlandsk arbejdskraft som minimum skal tjene, fra omkring 418.000 kr. om året til 330.000 kr. 

om året for en række lande.  

 

Ifølge DR omfatter de lande USA, Singapore, Kina (inklusive Hong Kong), Australien, Canada, Japan, 

Brasilien, Malaysia, Indien, Thailand, Mexico og Rusland.1 

 

En lavere beløbsgrænse vil udfordre yderligere 380.000 danskere 

Ændres beløbsordningen således, at arbejdskraft udenfor EU skal tjene 330.000 kr. i stedet for 418.000 

kr., vil det øge konkurrencen for dem, der i dag er i det indkomstinterval.  

 

Nedenfor er det undersøgt, hvem det er, der har en indkomst i intervallet 330.000-418.000 kr. De løn-

modtagere, der var fuldtidsbeskæftigede i minimum en måned i 2016 og som er omregnet til fuldtids-

personer udgør ca. 1,68 mio. Ud af dem har knap 381.000 en lønindkomst mellem 330.000 og 417.793 

kr.  

 

Boks 1. Metode 

Datasættet indeholder alle personer fra Eindkomst, som i en given måned i 2016 var beskæftiget i mere end 144 timer, sva-
rende til en fuldtidsbeskæftigelsesgrad på mere end 0,9. Afgrænsningen på lønindkomst er opgjort på månedsindkomst. 
Disse personer er efterfølgende omregnet til fuldtidspersoner, så man indgår med en tolvtedel for hver måned, man har 

været fuldtidsbeskæftiget. 
 
Analysen indeholder alle personer der var fuldtidsbeskæftiget i Danmark i 2016, altså også grænsependlere (personer, som 

pr. 1. januar 2017 ikke havde bopæl i Danmark). 
 
Afgrænsningen på lønindkomst er opgjort på samlet niveau for måneden på tværs af forskellige ansættelser, således at det 

er personer med en månedsindkomst mellem 27.500 og 34.816 kr. i 2018-priser (svarende til 26.559-33.625 kr. i 2016- 
priser), der indgår i analysen. Lønindkomsten er justeret til 2016-priser ud fra DST’s indeks for private lønstigninger. 
Lønindkomsten er beregnet som summen af variablene ajo_bredt_loenbeloeb og qarbpen, hvilket betyder at det inkluderer 

ATP-beløb, personalegoder og bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Idet qarbpen kun er opgjort på 
årsniveau er denne omregnet til månedlig basis ved at dividere årsbeløbet med den totale fuldtidsbeskæftigelsesgrad for 
året og herefter gange den på beskæftigelsesgraden for måneden.  

 
En person, som i løbet af en måned har været beskæftiget i flere brancher, vil indgå i statistikken med hele sin beskæftigelse 
i den branche, hvor vedkommende har arbejdet flest timer i løbet af måneden. 

 
I alle tabeller er celler under 10 om-kodet til 0 grundet diskretionshensyn, alle andre celler er afrundet til nærmeste 5’er. 
Andelen er beregnet på baggrund af afrundede tal. 

 

Tabel 1 viser fordelingen af fuldtidsbeskæftigede med en lønindkomst mellem 330.000 og 417.793 kr. 

fordelt på uddannelse. Knap hver tredje ufaglært og faglærte tjener i det anførte interval, mens det er 9 

pct. af de fuldtidsbeskæftigede med en lang videregående uddannelse.    
  

                                                                 
1 https://www.dr.dk/nyheder/politik/overblik-regeringen-vil-hente-billigere-arbejdskraft-fra-12-udvalgte-lande 
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Tabel 1. Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med en årsløn mellem 330.000 og 417.793 kr.  
 Antal Andel 

Grundskole 63.580 29,3 

Gymnasial 22.930 20,5 

Faglærte 173.605 29,3 

KVU 25.055 21,9 

MVU + BA 63.490 18,7 

LVU 21.595 8,5 

Uopl. 10.565 21,4 

I alt 380.820 22,7 

Anm.: Antal er afrundet til nærmeste 5’er, andele er beregnet på baggrund heraf. Se mere i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

I tabel 2 er andelen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med en årsløn over og under 330.000 kr. vist. 

For de ufaglært er det omkring 70 pct., der har en indkomst over den nye beløbsgrænse. For de faglærte 

er det omkring 85 pct., der har en årsindkomst over 330.000 kr. Sættes beløbsgrænsen ned vil det øge 

konkurrencen for omkring 85 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere på det danske arbejdsmar-

ked.  

 

Tabel 2. Andel fuldtidsbeskæftigede med en årsløn over og under 330.000  
 Under 330.000 kr. Over 330.000 kr. 

Grundskole           30,6            69,4  

Gymnasial           32,6            67,4  

Faglærte           14,5            85,5  

KVU             9,3            90,7  

MVU + BA             5,2            94,8  

LVU             3,5            96,5  

Uopl.           25,0            75,0  

I alt           14,2            85,8  

Anm.: Antal er afrundet til nærmeste 5’er, andele er beregnet på baggrund heraf. Se mere i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Tabel 3 viser fordelingen af fuldtidsbeskæftigede med en lønindkomst mellem 330.000 og 417.793 kr. 

fordelt på brancher. I gennemsnit er det ca. 23 pct. af de fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der tjener 

mellem 330.000 og 417.793 kr.   

 

I brancherne ’Rejsebureauer, rengøring mv.’, ’Sundhed og socialvæsen’ samt ’Hoteller og restauranter’ 

er det omkring hver tredje fuldtidsbeskæftigede, der har en lønindkomst i dette interval.  
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Tabel 3. Fuldtidsbeskæftigede med en årsløn mellem 330.000 og 417.793 kr.  
  Antal  Andel 

 Hoteller og restauranter  11.515 33,4 

 Sundhed og socialvæsen  89.930 33,1 

 Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service  24.055 31,5 

 Landbrug, skovbrug og fiskeri  7.570 29,6 

 Ejendomshandel og udlejning  7.290 29,1 

 Kultur og fritid  6.230 28,8 

 Vandforsyning og renovation  2.245 26,6 

 Transport  25.085 26,2 

 Offentlig administration, forsvar og politi  28.270 24,5 

 Handel  56.595 23,7 

 Andre serviceydelser  mv.  7.585 22,3 

 Bygge og anlæg  20.520 21 

 Industri  42.315 19,7 

 Videnservice  15.800 14,5 

 Undervisning  20.545 13,4 

 Information og kommunikation  9.675 12,2 

 Energiforsyning  780 8,5 

 Finansiering og forsikring  4.525 6,9 

 Råstofindvinding  255 6,6 

 Uoplyst aktivitet  40 15,1 

 I alt  380.820 22,7 

Anm.: Antal er afrundet til nærmeste 5’er, andele er beregnet på baggrund heraf. Se mere i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik  

 

En lavere beløbsgrænse vil ramme de ufaglærte 

De økonomiske vismænd havde i deres forårsrapport 2017 en analyse af, hvordan udenlandsk arbejds-

kraft påvirker arbejdsmarkedstilknytning og lønindkomst for indfødte i Danmark. Her fandt vismændene 

en negativ effekt af indvandring på ufaglærte indfødtes beskæftigelse og en positiv sammenhæng mel-

lem indvandring og ufaglærte indfødtes ledighed.  

 

Det er således de grupper på arbejdsmarkedet med den korteste uddannelsesbaggrund, som vil blive 

ramt, hvis beløbsgrænsen sænkes, og der hentes mere udenlandsk arbejdskraft til landet.  

 

På baggrund af disse resultater understregede Vismændene, at et fleksibelt arbejdsmarked med en aktiv 

arbejdsmarkedspolitik kan bidrage til, at personer, som bliver påvirket negativt af udenlandsk arbejds-

kraft, f.eks. gennem opkvalificering eller støttet beskæftigelse hjælpes godt videre. Som følge heraf an-

befalede vismændene, at der fokuseres på efteruddannelse for ufaglærte.  

 

Allerede i dag er der rig mulighed for mere arbejdskraft 

Erhvervsorganisationerne har længe beklaget sig over, at de ikke kan få den arbejdskraft, de har behov 

for. Det er til trods for, at der i dag er mange muligheder for virksomhederne til at hente mere arbejds-

kraft ind.  
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Der er flere arbejdsløse, end man umiddelbart tror. Udover de registrerede ledige har vi en stor gruppe 

på godt 50.000 arbejdsløse, som ikke er registreret som arbejdsløse. Det er bl.a. arbejdsløse, som ikke 

modtager dagpenge og kontanthjælp.  

 

Antallet af job er steget med ca. 150.000 de sidste fem år. Mere end halvdelen af jobfremgangen er 

deltidsjob. Tal fra LO viser, at 196.000 lønmodtagere gerne vil arbejde flere timer, hvis de fik muligheden. 

Før arbejdsgiverne henter mere udenlandsk arbejdskraft ind, kan de begynde med at oprette flere fuld-

tidsstillinger. Det er arbejdskraft, der kan levere fra dag et. 

 

Et tredje sted arbejdsgiverne kan kigge er mod lærlinge. Der mere end 10.000 personer, der i dag ikke 

kan få en læreplads i en virksomhed. Det er til trods for, at arbejdsgiverne råber om mangel på arbejds-

kraft. Det burde ligge dem lige for at ansætte flere lærlinge. 

 

Udover de tre konkrete steder, hvor der allerede i dag er arbejdskraft til rådighed i Danmark, så kan 

arbejdsgiverne faktisk allerede i dag kigge mod udlandet.  

 

Der er fri bevægelighed for arbejdstagere inden for EU's grænser. På det europæiske arbejdsmarked er 

der omkring 240 mio. personer og ca. 17 mio. ledige i EU, hvoraf langt over halvdelen har en gymnasial, 

faglært eller videregående uddannelse. Disse personer er ikke omfattet af beløbsordningen og kan frit 

tage et job i Danmark. Tabel 4 viser antallet af arbejdsløse i Sydeuropa og Europa (bemærk at antallet 

summer til 18,7 mio., da de årlige uddannelsesfordelte tal for 2017 vurderes at være de mest retvisende). 

 

Tabel 4. Antallet af arbejdsløse i EU og Sydeuropa i 2017 (mio. personer) 

 Ufaglært Gymnasial/Faglært 
Videregående  
uddannelse 

I alt 

Grækenland 0,3 0,5 0,3 1 

Italien 1,3 1,3 0,3 2,9 

Spanien 2,1 0,9 0,9 3,9 

Portugal 0,2 0,1 0,1 0,5 

Sydeuropa 3,9 2,8 1,6 8,3 

EU (Sydeuropa + resten af EU) 6,9 8 3,7 18,7 

Anm.: Sydeuropa dækker her over Grækenland, Italien, Spanien og Portugal. Antallet af arbejdsløse med uoplyst uddannelsesniveau rapporteres 

ikke, da de udgør under 0,5 pct. af de arbejdsløse i EU, og da der ikke er rapporteret nogen i Sydeuropa. Grundet afrunding stemmer summerne 

ikke nødvendigvis.  

Kilde: AE pba. Eurostat. 

 

De danske virksomheder er blandt dem, der slår færrest ledige job op i den Europæiske jobdatabase, 

EURES. 

 

 

 

 

 


