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Forslag til beløbsordning 
 

Tusindvis af arbejdere kan blive 

udfordret med ny beløbsgrænse 
 

Venstre foreslår, at man sænker beløbsordningen – det beløb, man mindst skal tjene for at 

kunne komme til Danmark til 350.000 kroner om året. Dermed vil de gøre det nemmere at 

hente udenlandsk arbejdskraft uden for EU. I dag er det 2 ud af 3 ufaglærte og 4 ud af 5 faglærte, 

der tjener mere end det nye forslag til beløbsgrænsen. Dermed bliver tusindvis af danske arbej-

dere konkurrenceudsat.  
 

 

 af analytiker Troels Lund Jensen 29. maj 2019 

Analysens hovedkonklusioner 

• Blandt ufaglærte og faglærte er det omkring hver 4. som tjener mellem 350.000 kr. og 
427.000 kr.  
 

• De brancher, hvor flest har en årsløn mellem 350.000 kr. og 426.985 kr. er ”Sundhed og 
socialvæsen”, ”Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service”, ”Ejendomshan-
del og udlejning” og ”Hoteller og restauranter”.  
 

• Blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med ufaglært baggrund, har 64 pct. en årsløn 
på mindst 350.000 kr. og blandt faglærte er det 80 pct., der har en årsløn over den nye 
beløbsgrænse. 
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2/3 ufaglærte og 4/5 faglærte tjener mere end nyt forslag til beløbsgrænse 

Venstre vil ændre beløbsordningen. I udspillet lægger Venstre op til at sænke beløbsgrænsen, som 

udenlandsk arbejdskraft som minimum skal tjene. I dag er beløbet på ca. 427.000 kr. om året. Venstre 

vil sænke beløbet til 350.000 kr.  

 

Omregnes de lønmodtagere i Danmark, der på månedlig basis var fuldtidsbeskæftigede i løbet af 2017, 

til fuldtidspersoner, er det lidt mere end hver femte, der har en indkomst mellem 350.000 kr. og 

427.000 kr. 

 

Blandt lønmodtagere med grundskole eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse, vil 

forslaget til en ny beløbsgrænse kunne udfordre mere end hver fjerde fuldtidsbeskæftigede lønmodta-

ger. Blandt akademikere er det ca. 8 pct. der har en årsløn mellem den foreslåede og nuværende beløbs-

grænse. Det fremgår af tabel 1, der viser hvor mange lønmodtagere, der har en omregnet årsløn, der 

falder i intervallet mellem det nye forslag og den nuværende beløbsgrænse, fordelt efter alder.  

 

Tabel 1.Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med en årsløn mellem 350.000 kr. og 426.985 kr.  

  Antal Andel 

Grundskole 52.565 24,8 

Gymnasial 19.775 17,2 

Faglærte 152.405 25,9 

KVU 23.400 20,0 

MVU + BA 62.555 18,0 

LVU 22.485 8,4 

Uoplyst 9.040 18,3 

I alt 342.230 20,2 

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 Statistiks registre. 

 

Blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med ufaglært baggrund, har 64 pct. en årsløn på mindst 

350.000 kr. og blandt faglærte er det 80 pct., der har en årsløn over den nye beløbsgrænse. Blandt 

akademikere er det knap 96 procent, der har en årsløn over 350.000 kr. Det fremgår af tabel 2, der viser 

andelen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der har en årsløn over og under 350.000 kr.   

 

Tabel 2. Andel fuldtidsbeskæftigede med en årsløn over og under 350.000 kr.  

  Under 350.000 kr. Over 350.000 kr.  

Grundskole 36,2 63,8 

Gymnasial 37,6 62,4 

Faglærte 19,1 80,9 

KVU 12,8 87,2 

MVU + BA 7,4 92,6 

LVU 4,5 95,5 

Uoplyst 31,0 69,0 

I alt 17,7 82,3 

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 Statistiks registre. 
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Tabel 3 viser fordelingen af fuldtidsbeskæftigede med en lønindkomst mellem 350.000 kr. og 426.986 

kr. fordelt efter brancher.  

 

De brancher, hvor flest har en årsløn mellem 350.000 kr. og 426.985 kr. tæller brancherne ”Sundhed 

og socialvæsen”, ”Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service”, ”Ejendomshandel og udlej-

ning” og ”Hoteller og restauranter”. I disse brancher har mere end hver fjerde en lønindkomst, der ligger 

inden for dette interval.  

 

Tabel 3. Fuldtidsbeskæftigede med en årsløn mellem 350.000 kr. og 426.985 kr. 

  Antal Andel 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 5.885 22,5 

Råstofindvinding 230 6,2 

Industri 39.145 18,1 

Energiforsyning 720 7,8 

Vandforsyning og renovation 2.150 25,1 

Bygge og anlæg 19.010 19,2 

Handel 48.195 19,9 

Transport 21.840 22,8 

Hoteller og restauranter 9.850 27,3 

Information og kommunikation 8.980 11,1 

Finansiering og forsikring 4.285 6,5 

Ejendomshandel og udlejning 6.810 26,6 

Videnservice 14.840 13,2 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 21.760 27,7 

Offentlig administration, forsvar og politi 26.445 22,7 

Undervisning 19.580 12,8 

Sundhed og socialvæsen 80.125 29,5 

Kultur og fritid 5.605 25,1 

Andre serviceydelser mv. 6.735 19,5 

Uoplyst aktivitet 40 16,3 

I alt 342.230 20,2 

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 Statistiks registre 
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Boks 1. Metode 

Datasættet indeholder alle personer fra e-indkomst, som i en given måned i 2017 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 2017, altså også grænsependlere (personer, som 
pr. 1. januar 2018 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 29.167 og 35.582 kr. i 2019-priser (svarende til 28.040-34.208 kr. i 2017- 
priser), der indgår i analysen. Lønindkomsten er justeret til 2017-priser ud fra DST’s indeks for private lønstigninger. 
Lønindkomsten er beregnet som summen af variablene ajo_smalt_loenbeloeb og qarbpen, hvilket betyder at det består af 
lønindkomst, ekskl. ATP-beløb og personalegoder, men inklusive 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 ganget på beskæftigelsesgraden for måneden.  
 
Feriepenge og løn under ferie indgår kun i beregningen, hvis det er optjent i året. Med ferieloven, der træder i kraft fra sep-
tember 2020, vil ferie blive optjent uden tidsforskydning, hvilket vil fjerne problemet med eventuelt manglende feriepenge 
for første år i en ansættelse.  
 
Betalt overarbejde indgår i beregningen.   
 
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 antal afrundet til nærmeste 5’er. Andele er beregnet på baggrund af afrundede tal. Der er ikke vist celler 
med under 10 personer.  

 

 


