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Danskerne er et åbent folk. Vi er et af de lande, 
hvor befolkningen er mest positiv over for EU. 
Langt de fleste danskere anerkender de betydelige 
fordele ved det europæiske samarbejde: Højere 
velstand, flere jobs og større indflydelse. 

Derfor skylder vi danskerne at rydde ud i de uri-
meligheder, som også findes i EU. Fælles regler skal 
bygge på sund fornuft og håndhæves i alle med-
lemslande. For eksempel er det ikke let at forklare 
danske chauffører, at den fri bevægelighed kan 
misbruges til at hente udenlandske chauffører til 
Danmark for at arbejde under uacceptable forhold.

Det er unfair konkurrence og skal stoppes. Vi skal 
bevare ordnede forhold på det danske arbejds-
marked. Vi skal have fair konkurrence, større 
rimelighed og mere tryghed. Svarene skal findes 
herhjemme og i EU.

Danskerne er et åbent folk. 
Vi er et af de lande, hvor 
befolkningen er mest positiv 
over for EU. Men for at sikre 
fortsat opbakning skal der 
ryddes ud i de urimeligheder, 
der også findes i EU. Der skal 
være fair konkurrence og 
ordnede forhold.
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Arbejdstagere fra andre EU-lande 
bidrog i 2018 med 70 mia. kr. til 
den danske økonomi. Det svarer
til 3,1 pct. af det danske BNP.



Tryghed, rimelighed 
og ordnede forhold

Danmark er et åbent land. Vi har stor gavn af inter-
nationalt samarbejde. 

Og danskerne er et åbent folk. Vi er blandt de med-
lemslande, der er mest positive over for EU. Når 
danskerne bliver spurgt, om EU-medlemsskabet 
er  en fordel for Danmark, svarer 8 ud af 10 ja. Dan-
mark hører hjemme i EU. 

Som en lille økonomi har Danmark brug for, at 
vores virksomheder kan tiltrække kvalificeret, 
udenlandsk arbejdskraft. Erhvervslivet skal let og 
gnidningsfrit kunne afsætte varer og tjenester i 
udlandet. Arbejdstagere fra andre EU-lande bidrog 
i 2018 med 70 mia. kr. til det danske BNP. Det giver 
os råd til mere velfærd. Og det giver ny viden og 
større udsyn. 

Store gevinster ved Det Indre Marked...
EU, Det Indre Marked og den fri bevægelighed er 
helt centrale forudsætninger for Danmarks vel-
stand og for danske job. 

Det Indre Marked forbinder mere end 500 mio. 
forbrugere og 26 mio. virksomheder. Det giver 
danske forbrugere adgang til et større udbud af 
varer og tjenester til lavere priser. Og virksom-
heders muligheder for at eksportere og vokse sig 
større styrkes. 

Mere end 578.000 danske arbejdspladser er knyttet 
op på Det Indre Marked. Det er 21 procent af den 
samlede beskæftigelse i Danmark. 

Danmarks deltagelse i Det Indre Marked har 
gjort Danmark og danskerne rigere. Det danske 

BNP er ca. 5 pct. højere, end det ville have været, 
hvis Danmark ikke var med i Det Indre Marked. 
Det svarer til, at BNP er over 100 mia. kr. større, 
end hvis vi ikke havde Det Indre Marked. Dertil 
kommer, at reallønnen er 10 pct. højere. Det svarer 
til, at et gennemsnitligt FH-ægtepar har en direkte 
økonomisk gevinst i form af en årlig merindtægt 
på næsten 65.000 kr. Det svarer til, at hele familien 
kan komme på både sommerferie og vinterferie 
hvert år.

… men behov for større rimelighed og tryghed 
Der er dog utilsigtede og negative konsekvenser 
ved ellers gode intentioner med den fri bevæge-
lighed. På visse områder er der ikke tilstrækkelig 
balance i tingene. Der er behov for at supplere med 
regler og kontrolforanstaltninger, så den fri bevæ-
gelighed foregår efter hensigten og er til gavn for 
alle. Sammen med andre EU-lande skal vi arbejde 
for at få ændret vores fælles regler, så de kommer 
til at passe til den virkelighed, som opleves af skat-
teborgere, arbejdstagere og virksomheder. 

Der er eksempler på alvorlige forsøg på at omgå og 
misbruge regler. Det stiller store krav til myndighed- 
ernes kontrol og muligheder for sanktioner. Som 
når bagmænd henter udenlandske arbejdstagere til 
Danmark for at arbejde under uacceptable forhold. 

Der er eksempler på for let adgang til danske vel-
færdsydelser. Når mange EU-medlemslande og 
Europa-Parlamentet finder, at EU-borgere skal 
kunne få adgang til danske dagpenge efter kun én 
måneds arbejde i Danmark, hvis de har været for-
sikret og arbejdet tilstrækkeligt i et andet EU-land 
forinden.

Bedre rammer for arbejdskraftens fri bevægelighed.
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Der er eksempler på, at den fri bevægelighed 
misbruges til at begå kriminalitet, tigge og skabe 
utryghed. 

Der er eksempler på, at regler omgås, ikke imple-
menteres rettidigt – eller slet ikke håndhæves. Som 
når udenlandske kriminelle ikke kan sendes hjem 
til afsoning i deres eget land.  

Sådanne urimeligheder risikerer at skabe utryghed 
og undergrave den ellers stærke danske opbakning 
til det europæiske samarbejde. Derfor ønsker rege-
ringen at rette op på urimelighederne, så EU-sam-
arbejdet på alle områder giver mening og styres 
efter den sunde fornuft. Så det bliver vanskeligere 
at omgå og misbruge reglerne for den fri bevægelig-
hed. Så der bliver skabt mere ordnede forhold. 

Regeringen har allerede taget initiativ til en lang 
række tiltag for at sikre mere rimelighed i den fri 
bevægelighed og forhindre misbrug. Både i Dan-
mark og i EU. Men der er brug for at holde fast. For 
vi er ikke i mål endnu. 

Regeringens fire mål for tryghed og rimelighed
Regeringen har opstillet fire mål for mere tryghed, 
rimelighed og ordnede forhold. Målene skal indfris 
både ved danske og europæiske tiltag. 

For det første skal der være ordnede forhold og 
fair konkurrence på det danske arbejdsmarked. 
Vi vil ikke se passivt til, når bagmænd udnytter 
udenlandsk arbejdskraft med dårlige løn- og 
arbejdsvilkår. Det risikerer at undergrave den 
danske arbejdsmarkedsmodel og dansk arbejds-
kraft. Derfor arbejder regeringen for bedre hånd-
hævelse, kontrol og implementering af regler.

For det andet skal borgere fra andre EU-lande 
ikke rejse til Danmark alene med det formål at 
få adgang til vores sociale ydelser. Derfor ønsker 
regeringen at begrænse urimelig nem adgang til 
danske velfærdsydelser. 

For det tredje må den fri bevægelighed ikke udnyt-
tes til kriminalitet, tiggeri og utryghed. 

For det fjerde skal der være bedre mulighed for at 
sende kriminelle udlændinge fra andre EU-lande 
ud af Danmark. 

Vi er allerede godt på vej, men der er brug 
for at skrue op…
Svarene på udfordringerne skal findes herhjemme,
hvor vi tilpasser vores regler og administrative
praksis. Og svarene skal findes i EU, hvor vi arbej-
der for at sætte tydelige danske fingeraftryk på
EU-lovgivning, så den fremmer fri bevægelighed
på fair vilkår.

Regeringen vil styrke indsatsen for ordnede
forhold på arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. i lyset af 
afsløringerne om uacceptable arbejdsforhold for 
udenlandsk arbejdskraft i visse dele af det danske 
arbejdsmarked og som opfølgning på folketings-
vedtagelse V 5 af 8. november 2018 om danske løn- 
og arbejdsforhold på transportområdet.

Vi skal beskytte arbejdstagere og den fri bevægelig-
hed. Og vi skal værne om den danske arbejdsmar-
kedsmodel, så den ikke bliver undermineret. Den 
danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv 
aftaler løn- og arbejdsvilkår, har tjent os godt og 
har bidraget til, at vækst og velstand har kunnet gå 
hånd i hånd med social tryghed.

Men de alvorlige sager på fx transportområdet 
gør, at vi er nødt til at se fordomsfrit på, om der er 
behov for at justere den danske model på udvalgte 
områder. Om der er behov for mere håndfaste 
redskaber for at opretholde ordentlige løn- og 
arbejdsvilkår – uden at udhule den danske models 
mange fordele.

Regeringen vil desuden fortsætte den målrettede 
indsats for at begrænse urimelig nem adgang 
til danske velfærdsydelser. På EU-niveau har 
regeringen været med til at blokere en aftale, der 
ville åbne for lettere adgang til danske dagpenge. 
Selvom mange andre medlemslande og Europa- 
Parlamentet mente noget andet. Herhjemme har 
regeringen allerede besluttet at stramme praksis 
for og kontrol med adgangen til velfærdsydelser 
i Danmark. Regeringen følger udviklingen tæt og 
skærper kontrollen ved tegn på misbrug.

Derudover har regeringen allerede gjort det muligt 
at udvise flere kriminelle udlændinge af Danmark. 
Og vi har stort set fjernet utryghedsskabende tiggeri. 
Vi følger naturligvis udviklingen tæt og er parate til 
straks at skride ind, hvis det bliver nødvendigt.

Regeringen præsenterer nu i alt 63 tiltag, der skal
sikre tryghed, rimelighed og ordnede forhold på 
det danske arbejdsmarked. 
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Arbejdskraftens fri bevægelighed er et af EU's grundlæggende principper, som er
fastsat i Traktatens artikel 45. Den fri bevægelighed betyder, at man som EU-borger
har ret til at: 

       –  Søge arbejde i et andet EU-land
       –  Arbejde uden arbejdstilladelse
       –  Opholde sig der, mens man søger arbejde og arbejder 
 

•	 Arbejdstagere har ret til at bevæge sig på tværs af grænserne i EU og til at opholde 
sig i andre EU-lande . 

•	 Princippet om ligebehandling betyder, at det er forbudt at forskelsbehandle på 
beskæftigelse, aflønning og arbejdsvilkår på baggrund af arbejdstagerens nationalitet .  

•	 I Danmark er lønvilkår ikke reguleret ved lov, men aftalt mellem arbejdsmarkedets 
parter i kollektive overenskomster eller ved individuel aftale mellem arbejdsgiveren 
og lønmodtageren .

Boks 1

Hvad er
arbejdskraftens 
fri bevægelighed?

Grafik 1

danskere skønnes at
arbejde i udlandet, størstedelen

i andre EU-lande . 

fuldtidsbeskæftigede 
EU-borgere arbejder

i Danmark . 

Ca. 122.000

Ca. 85.000

Hvor mange 
EU-borgere 
arbejder i et 
andet EU-land?

mennesker
bor i et andet EU-land,

end der hvor de er
statsborgere .

3%
af EU's borgere

af alle EU-borgere har 
boet og arbejdet i et 

andet EU-land . 

10%

 EU

Mere end

Mere end

16,9 mio.
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Selvom EU's befolkning kun udgør 7 pct. 
af verdens befolkning, udgør EU's handel 
med resten af verden omkring 15 pct. af 
verdens import og eksport. 

Knap 62 pct. af den danske vareeksport 
går til Det Indre Marked . 

Vareeksport til 
Det Indre Marked

Import og 
eksport

Det Indre Marked er uløseligt forbundet med 
arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er en central 
del af EU-samarbejdet. Målet er at fjerne hindrin-
ger for den frie bevægelighed for personer, varer, 
tjenesteydelser og kapital i EU. Det betyder, at 
personer, virksomheder og forbrugere kan arbejde, 
studere, handle, levere tjenesteydelser og investere 
på tværs af EU’s grænser uden at møde barrierer. 
Virksomheder og forbrugere skal såle des på mange 
områder kun forholde sig til ét sæt regler og stan-
darder, snarere end 28 forskellige. 

Medlemsstaterne kan opstille nationale regler,
der regulerer de fire friheder, hvis de er nødven-
dige for at opfylde legitime mål, som fx hensynet 
til miljø, sundhed eller den offentlige orden. Det 
Indre Marked forbinder mere end 500 mio. forbru-
gere med over 26 mio. virksomheder. Herigennem 
får danske forbrugere adgang til et større udbud 
af varer og tjenester til lavere priser, mens danske 
virksomheder får bedre muligheder for at ekspor-
tere og vokse sig større.

Store fordele ved
Det Indre Marked

Et stærkt Indre Marked er med til at 
sikre EU en stærk normsættende rolle 
og en central stemme i at forme de 
globale rammer for, hvordan vi handler 
med hinanden . 

Stor global 
indflydelse
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578.000 danske arbejdspladser er 
knyttet til eksporten af varer og tjenester 
til Det Indre Marked . Det svarer til 21 pct. 
af den samlede beskæftigelse i Danmark .

Den danske realløn er ca. 10 pct. højere på 
grund af Det Indre Marked . Det svarer til 
en årlig indkomststigning på 65.000 kr. 
for et gennemsnitligt ægtepar i ejerbolig . 

Det danske BNP er ca. 5 pct. højere, end 
det ville have været, hvis Danmark ikke 
var med i Det Indre Marked . Det svarer 
til, at BNP er over 100 mia. kr. større, 
end hvis vi ikke havde Det Indre Marked .

Danske 
arbejdspladser

Effekt på det 
danske BNP

Den danske 
realløn

Det Indre Marked er et af verdens største 
frihandelsområder med et BNP på 
omkring 118.000 mia. kr. og mere end 
500 mio. indbyggere. Varer og tjenester 
handles frit . Mennesker må rejse, arbejde 
og studere, hvor de vil . De må også bo, hvor 
de vil, hvis de kan forsørge sig selv .

Et af verdens 
største frihan-
delsområder
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Regeringens fire mål
— 63 tiltag

På nationalt niveau:
•	 Flerårig bevilling til en stærk fælles myndigheds-

indsats om ordnede forhold mellem Arbejdstilsy-
net, Skattestyrelsen og politiet de kommende år .

•	 Etablering af fast samarbejde på tværs af myn-
digheder og ministerier . 

•	 Flere kontroller som led i politiets vejsidekontrol .
•	 15 mio . kr . i 2019 til styrket vejsidekontrol .
•	 Styrkelse og målretning af Arbejdstilsynet .
•	 Ordentlige løn- og arbejdsvilkår i 

vejtransportsektoren .
•	 Udvide Færdselsstyrelsens kontrol med ulovlig 

parkering .
•	 Markant øge bødeniveauet for ulovlig afhol-

delse af hvil i køretøjer .
•	 Opfordre kommuner til at indføre parkeringsre-

striktioner og forbud mod overnatning .
•	 Strammere fortolkning af reglerne for 

buscabotagekørsel .
•	 Deltage i Euro Control Route, som koordinerer 

kontroller mellem myndigheder og udveksler 
erfaring på håndhævelsesområdet .

•	 Foretage et nabotjek af ulovlig afholdelse af 
hvil i køretøjet mhp . at præcisere den danske 
fortolkning .

•	 Udvikle et særskilt transportmodul i Registeret 
for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) for at 
styrke kontrolmulighederne af udenlandske 
chauffører, der udfører transport i Danmark .

•	 Retshjælp til sårbare udenlandske arbejdstagere, 
særligt så de kan få en rimelig løn og arbejde 
under ordentlige forhold .

•	 Lettere adgang til at retsforfølge og straffe bag-
mænd, der udnytter udenlandsk arbejdskraft .

•	 Undersøge initiativer mhp . at domstolene let-
tere kan gribe ind over for urimelig lav løn .

•	 Sikre bedre boligforhold for arbejdstagere, når 
arbejdsgiveren sørger for indkvartering . Fx krav 
om toiletforhold, vand, elektricitet mv .

•	 Flere beføjelser til myndighederne til at skride 
hurtigt ind i sager om udnyttelse af sårbare ude 
landsk arbejdstagere .

•	 Gennemgå tilbud til ofre for menneskehandel til 
tvangsarbejde . 

På europæisk niveau arbejde for:
•	 En stærk og aktiv rolle for den nye europæiske 

arbejdsmarkedsmyndighed til at understøtte 
tilsyn, kontrol og udveksling af informationer på 
tværs af grænser .  

•	 Et europæisk RUT-register, så der er bedre styr på 
virksomhederne .

•	 Et effektivt europæisk advar sels- og kontrol- 
system for udenlandske tjenesteydere .

•	 Én indgang for regelafklaring i hver EU-medlems-
stat, hvor udenlandske virksomhe der kan få et 
overblik over, hvilke regler og proce durer de skal 
efterleve .

•	 En europæisk licensordning for udstationering af 
tredjelandsborgere .

•	 Et bedre datagrundlag vedr . pro blemstillingerne 
omkring udstationering af tredjelandsborgere .

•	 Et europæisk socialsikringsnummer som skal 
gøre det lettere at føre kontrol .

•	 Udpegelse af en næstformand for Kommis-
sionen med ansvar for bedre håndhævelse og 
implementering .

•	 Fælles europæiske principper for god imple-
mentering, så det bliver mere gennemsku eligt, 
hvordan hvert EU-medlemsland skal imple-
mentere regler .

•	 Et forbud mod afholdelse af lange hvil i køretøjer .
•	 Chauffører skal have ret til at vende tilbage til 

deres hjemlande mindst hver fjerde uge .
•	 Hurtigere installation af intelligente takografer i 

lastbiler . 
•	 Indførelse af karensperiode efter udført 

cabotagekørsel .  
•	 Klarere regler for cabotagekørsel .
•	 At det bliver sværere at lave postkasseselskaber . 
•	 Skærpede dokumentationskrav til 

virksomhederne .

Mål 1

Ordnede for-
hold på arbejds-
markedet.

Bedre håndhæ-
velse, kontrol og 
implementering

35 tiltag
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Mål 3

Mål 4

Mål 2 For at begrænse EU-borgeres til tider for 
nemme adgang til danske velfærdsydelser
vil regeringen:   
•	 Fortsat arbejde for, at det skal være muligt at 

indeksere børnepenge til leveomkostningerne 
i det land, hvor barnet bor . 

•	 Fortsat arbejde for, at der skal være en karens- 
periode på 3 måneder for EU-borgeres adgang 
til at medregne optjenings- og forsikringspe-
rioder fra andre EU-lande for at få adgang til 
danske dagpenge . 

•	 Fortsat arbejde for, at dagpenge maksimalt kan 
tages med til udlandet i 3 måneder .

•	 Skærpe kontrollen for adgang til dagpenge, hvis 
der er tegn på misbrug .

•	 Afsøge andre muligheder for at begrænse adgan-
gen til danske velfærdsydelser for EU-borgere .

•	 Arbejde for en europæisk tilgang til at kontrol-
lere EU-borgeres korttidsophold i andre lande . 

•	 Undersøge, om det i lyset af EU-Domstolens 
seneste praksis er muligt at forbedre inddri-
velsen af SU-lån fra studerende, der forlader 
Danmark efter endt uddannelse . Fx ved at stille 
betingelse om en garanti for tilbagebetaling . 

Regeringen har allerede: 
•	 Besluttet at indføre en strammere og mere 

bredspektret praksis ift . tildeling og bevarelse 

af arbejdstagerstatus . Det vil bidrage til, at kun 
de reelt berettigede EU-borgere får eller bevarer 
adgang til danske velfærdsydelser .

•	 Besluttet at indføre nye kontroltiltag, som øger 
samarbejdet på tværs af myn digheder . Det vil 
bidrage til, at snyd, misbrug og uberettigede 
udbe talinger undgås eller opda ges hurtigere .

•	 Reduceret optaget af studerende på engelsk-
sprogede uddannelser . 

•	 Nedsat et ekspertudvalg, som bl .a . skal belyse 
SU-systemets betydning for antallet af interna- 
ti onale studerende .

•	 Iværksat en 7-punktsplan til inddrivelse af 
SU-gæld:

Regeringen har allerede:
•	 Givet flere beføjelser til politiet til at slå ned på 

utryghedsskabende lejre .
•	 Indført forbud mod etablering og ophold i lejre, 

der skaber utryghed . 

•	 Skærpet straffen for utryghedsskabende tiggeri .
•	 Indført en fast-track ordning, som betyder at 

udlændinge kan udvises administrativt på blot 
én dag .

Regeringen har allerede:
•	 Fået vedtaget København-erklæringen om 

reform af det europæiske menneskerettigheds-
system, så det bliver mere balanceret, fokuseret 
og effektivt . 

•	 Skærpet udvisningsreglerne .
•	 Indført ny og mere konsekvent ordning 

for advarsel af kriminelle udlændinge om 
udvisningsrisiko .

•	 Sat fokus på muligheden for administrativ udvis-
ning af tilrejsende bandemedlemmer .

•	 Muliggjort at der igen kan udleveres og overfø-
res til Rumænien . 

Desuden arbejder regeringen for at etablere danske 
fængselspladser i udlandet .

Fair adgang
til dansk
velfærd

18 tiltag

Stop for
utryghedsska-
bende lejre
og tiggeri

4 tiltag

Kriminelle 
udlændinge 
skal kunne 
sendes ud af 
Danmark

6 tiltag

– Oprettet en særlig enhed i Gældsstyrelsen,   
 som skal inddrive gæld hos skyldnere bosat
 i udlandet
– I færd med at hyre private inkassofirmaer til  
 at inddrive misligholdt gæld
– Igangsat tvangsinddrivelse gennem retssager
– Indført krav om, at man skal oplyse sin nye   
 adresse ved fraflytning fra Danmark,   
 hvis man har gæld til det offentlige
– Styrket samarbejde mellem de nordiske   
 lande om inddrivelse
– Arbejder på bilaterale aftaler med andre   
 lande om inddrivelse
– Et nyt EU-retligt instrument om inddrivelse
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Der skal være hårdere 
konsekvenser for svindel, 
og det skal være sværere 
at omgå regler.



1. Ordnede forhold, 
bedre håndhævelse 
og kontrol

Danske virksomheder skal kunne rekruttere den 
arbejdskraft, de har brug for. Derfor skal vi først
og fremmest sikre, at danske medarbejdere er 
kvalificerede og står til rådighed for arbejdsmar- 
kedet. Men der er også brug for arbejdskraft 
udefra, hvis danske virksomheder skal kunne begå 
sig i den globale konkurrence. Manglen på kvali-
ficeret arbejdskraft må ikke blive en stopklods for 
virksomhedernes mulighed for at vokse sig større 
til gavn for dansk vækst, velstand og beskæftigelse.

Dygtige medarbejdere fra andre lande arbejder
fx i dansk detailhandel, på slagterierne, i indu-
strien, i landbruget, i den finansielle sektor og i 
IT-branchen. Uden dem ville Danmark være fat-
tigere. Vi ville have færre penge til velfærd. Og der 

ville være en risiko for, at de virksomheder, som 
ikke kunne finde arbejdskraften i Danmark, flyt-
tede ud af landet. 

Men når udlændinge har fast arbejde i Dan-
mark, skal det ske på danske vilkår og i respekt 
for den danske model. Der skal være lige og fair 
konkurrence. 

Samme løn for samme arbejde på samme sted 
I dag er der eksempler på, at personer kommer til 
Danmark og foregiver at være midlertidigt udsta-
tionerede fra en virksomhed, men i virkeligheden 
har fast arbejde i Danmark. Hvis man har fast 
arbejde i Danmark, skal man arbejde på danske 
vilkår og betale skat i Danmark.  

Værn mod unfair konkurrence, der undergraver ordnede 
forhold på det danske arbejdsmarked.

Udenlandsk 
arbejdskraft
i Danmark

•	 Omkring 122 .000 fuldtidsbeskæftigede bor-
gere fra andre EU-lande arbejder i Danmark 
og bidrager positivt til samfundet . 

•	 Arbejdstagere fra EU-landene bidrog i 2018 
med 70 mia . kr . til det danske BNP . Det 
svarer til 3,1 pct . 
 

•	 2/3 af de udlændinge, som er kommet 
i beskæftigelse siden 2013, er kommet 
til Danmark for at arbejde, studere eller 
kommer fra et andet nordisk land .  

•	 43 pct . af beskæftigelsesfremgangen 
siden 1 . kvartal 2013 skyldes udenlandsk 
arbejdskraft . 

•	 2/3 af danskerne er positive overfor, at 
borgere fra andre EU-lande kommer til 
Danmark . 

•	 En beskæftiget indvandrer fra et EU-land 
vurderes i gennemsnit at bidrage med  
ca . 129 .000 kr . til de offentlige finanser . 
Det svarer til ca . 13 mia . kr . i alt .

Boks 2
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Nogle vejtransportvirksomheder har eksempelvis 
udnyttet og omgået EU's regler ved, at udenlandske 
chauffører på meget lave lønninger udfører trans-
portvirksomhed i Danmark. Det er ikke fair kon-
kurrence. Det underminerer den danske model. 

Der er også problemer i byggesektoren. Her skal 
der sættes en stopper for falske selvstændige, for 
udstationering fra postkasseselskaber og for uord-
nede forhold på arbejdspladserne. Der skal sikres 
en mere fair konkurrence på ordentlige vilkår. Og 
reglerne skal håndhæves effektivt. 

Bedre kontrol og håndhævelse 
samt højere bødeniveau
Der er brug for en bedre balance mellem beskyt-
telse af den fri bevægelighed på den ene side og 
urimelige konkurrencevilkår gennem uordnede 
forhold og omgåelse af reglerne på den anden side. 

Derfor skal myndighederne have de bedste mulig-
heder for at kontrollere og håndhæve reglerne 
- også på tværs af grænserne. Der skal være højere 
bøder for svindel, og det skal være sværere at omgå 
og misbruge regler. 

Samarbejdet og udvekslingen af information 
mellem myndigheder på tværs af grænser skal 
styrkes markant. 

Ved national vejtransport i Danmark skal uden-
landske chaufførers løn- og arbejdsvilkår tage 
udgangspunkt i kollektive overenskomster aftalt 
mellem arbejdsmarkedets parter. 

Den nye europæiske arbejdsmarkedsmyndighed 
skal bruges til aktivt at bekæmpe svig med udsta-
tioneringsregler og understøtte kontrol med for-
hold, der går på tværs af grænser. 

Der skal sikres bedre kontrol med udenlandske 
tjenesteydere, der ikke spiller efter de fælles regler. 

Sårbare udenlandske arbejdstagere skal sikres 
bedre beskyttelse mod udnyttelse.

Arbejdstagere, der krydser grænser, skal nemt 
kunne finde information om deres rettigheder 
og de regler, der gælder for deres arbejdsvilkår i 
opholdslandet. 

Der skal være bedre styr på udenlandske tjene-
steydere. Det skal f.eks. ske gennem indførsel af 
et europæisk RUT-register, en europæisk licens-
ordning for virksomheder, der vil udstationere 
tredjelandsborgere til et andet land eller ved et 
europæisk socialsikringskort. 

Endelig skal der strammes op i EU-reglerne for 
vejtransport, herunder reglerne for cabotagekørsel  
i forhandlingerne af Vejpakken. Det er vigtigt, at 
et nyt Europa-Parlament efter valget hurtigt kan 
forhandle en aftale på plads med medlemslandene, 
så det sikres, at uordnede forhold i vejtransportsek-
toren mindskes.

•	 DA og FH indgik den 4 . april 2019 en 
aftale med forslag om, at vognmænd, 
der udfører national kørsel i Danmark, 
herunder cabotagekørsel og vejdelen 
af kombineret transport, ved lov skal 
forpligtes til at give deres chauffører 

en løn, der svarer til niveauet i de mest 
repræsentative kollektive overenskomster 
i Danmark . Det skal gælde for både 
danske og udenlandske vognmænd, og 
myndighederne skal føre kontrol med, at 
det overholdes .

Hvad er en vandrende arbejdstager?

•	 En “vandrende arbejdstager” er en person, 
der er ansat i en virksomhed i et medlems-
land, som personen ikke er statsborger i . 

Hvad er en udstationeret arbejdstager?

•	 En “udstationeret arbejdstager” er en med-
arbejder, der er udsendt af sin arbejdsgiver 
for at udføre et arbejde i et andet EU-med-
lemsland – i en tidsbegrænset periode .

Boks 5

Boks 4

Partsaftale om 
ordnede forhold 
på vejtransport-
området

Boks 3

Politiet udfører vejsidekontrol 
med tunge køretøjer . 
Politiet kontrollerer bl .a ., om 
køre- og hviletidsreglerne 
overholdes, herunder 
reglerne om chaufførers 
afholdelse af regulært ugehvil 
i køretøjet, og om reglerne 
om bus- og godskørsel samt 
cabotagekørsel overholdes . 
Politiet kontrollerer også, 
om udlændinge har lovligt 
opholds- og arbejdsgrundlag .

Kontrollen af køre- og 
hviletidsreglerne har ført til 
2 .102 sigtelser i 2018 .

Politiets 
vejsidekontrol
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Padborg-sagen

Boks 6

Boks 7

I slutningen af oktober 2018 kom det frem, at filippinske og srilankanske statsborgere boede under 
helt uacceptable forhold i Padborg . Her var de hyret af en dansk vognmands polske datterselskab 
for at arbejde som lastbilchauffører . Chaufførerne havde fået opholds- og arbejdstilladelse i dat-
terselskabet i Polen, hvorefter de frit kunne tage videre til andre lande som fx Danmark og arbejde . 
Chaufførerne arbejdede ifølge 3F til en meget lav løn .

Politiet, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen gennemførte den 30 . oktober 2018 en fællesaktion på et 
opholdssted i Padborg, hvor 26 chauffører fulgte med myndighederne . Center mod Menneskehandel 
under Socialstyrelsen har på baggrund af samtaler med chaufførerne vurderet dem som ofre for men-
neskehandel til tvangsarbejde . Sagens fulde omfang efterforskes fortsat af politiet, og det er derfor
for tidligt at drage en samlet konklusion om eventuelle kriminelle forhold .

Fælles myndig-
hedsindsats for 
ordnede forhold

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har
siden 2012 indgået i en fælles myndighedsind-
sats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet . 
Myndighederne gennemfører fælles aktioner 
og koordinerer kontrollen med og vejledning af 
udenlandske virksomheder i Danmark og danske 
virksomheder, der beskæftiger udenlandsk 
arbejdskraft, i brancher hvor der vurderes at være 
problemer med regelefterlevelsen, fx vejtrans-
portbranchen, bygge- og anlægsbranchen, på 
det grønne område og i servicesektoren . 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at danske og 
udenlandske virksomheder, der arbejder i Dan-
mark, overholder den danske arbejdsmiljølov-
givning, samt at udenlandske virksomheder har 
foretaget anmeldelse i Registret for Udenland-
ske Tjenesteydelser (RUT), og at anmeldelsen er 
fyldestgørende og korrekt . Arbejdstilsynet har 

siden indsatsens start (2012-2018) besøgt 18 .199 
udenlandske virksomheder og givet 8 .322 reak-
tioner, svarende til at ca . hver anden virksomhed 
har fået en reaktion fra Arbejdstilsynet . Skatte-
styrelsen sikrer regelefterlevelsen på skatte- og 
afgiftsområdet . Skattestyrelsen har fra 2015 
til 2018 afsluttet 13 .192 kontroller, hvoraf 5 .133 
kontroller er endt med regulering . 

Politiet yder bistand til Skattestyrelsen og 
Arbejdstilsynets administrative kontrolarbejde, 
foretager kontrol af udlændinges opholds- og 
arbejdsgrundlag og efterforsker formodede 
strafbare forhold .

Politiet foretager herudover kontrol af udlæn-
dinges opholds- og arbejdsgrundlag i forbin-
delse med andre målrettede indsatser og almin-
delig patruljevirksomhed .

TRYGHED, RIMELIGHED OG ORDNEDE FORHOLD 15



Når udlændinge har fast 
arbejde i Dan mark, skal det ske 
på danske vilkår og i respekt for 
den danske model. Der skal 
være lige og fair konkurrence.



Ordnede forhold, 
bedre håndhævelse 
og kontrol
35 tiltag

Fælles myndighedsindsats for
ordnede forhold 

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet foretager 
målrettet kontrol og vejledning i brancher, der erfa-
ringsmæssigt ikke overholder reglerne . Indsatsen 
er målrettet udenlandske virksomheder i Danmark 
og danske virksomheder med udenlandsk bag-
grund eller med udenlandske ansatte . Regeringen 
har sammen med Dansk Folkeparti sikret, at bevil-
lingerne til Arbejdstilsynet og til ordnede forhold 
samlet set i 2019 blev videreført på 2018-niveau .

•	 Regeringen har som led i arbejdsmiljøaftalen 
aftalt en flerårig bevilling til en stærk fælles 
myndighedsindsats om ordnede forhold de 
kommende år . Konkret afsættes der 73 mio . kr . 
årligt frem til 2022 til Arbejdstilsynet og Skatte-
styrelsens del af indsatsen . Politiets del af ind-
satsen fastlægges til efteråret . Desuden afsættes 
yderligere ca . 30 mio . kr . årligt til Arbejdstilsynets 
indsats for ordnede forhold . 

Styrket vejsidekontrol

Politiets tungvognscentre udfører i dag vejsidekon-
trol med tunge køretøjer, herunder med deltagelse 
af bl .a . Færdselsstyrelsen . Her kontrolleres bl .a . reg-
lerne om køre- og hviletid, cabotagekørsel, transport 
af farligt gods, køretøjers indretning og udstyr . 

•	 Regeringen vil øge politiets kontroltryk i 2019  
inden for de eksisterende rammer .

•	 Regeringen styrker derudover kontrollen på 
 

tungvognsområdet og afsætter i den forbin-
delse 15 mio . kr . i 2019 til flere fælles kontroller 
og en styrket myndighedsindsats .

•	 Indsatsen kan fx bestå i koordinerede og mål-
rettede aktioner, hvor Færdselsstyrelsen og 
andre relevante myndigheder deltager i politiets 
kontroller med overholdelsen af regelsæt, som 
bidrager til at sikre tryghed og rimelighed på 
transportområdet .

•	 Regeringen vil på baggrund af de fælles myndig-
hedskontroller i 2019 gøre status og tage stilling 
til den videre indsats, herunder i forbindelse 
med en ny flerårsaftale for politiet fra 2020 .

•	 Løftet supplerer indsatserne aftalt på Finansloven 
for 2019 om en styrket tungvognsindsats i politiet 
målrettet uordnede forhold på transportområ-
det . Der blev afsat 5 mio . kr . i 2019, 10 mio . kr . årligt 
i 2020 og 2021 og 15 mio . kr . i 2022 . 

Bedre arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at danske og uden-
landske virksomheder, der arbejder i Danmark, 
overholder den danske arbejdsmiljølovgivning, 
samt at udenlandske virksomheder har anmeldelse 
i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT) .
Regeringen har i april 2019 indgået en bred aftale 
om den fremtidige arbejdsmiljøindsats, bl .a . på bag-
grund af anbefalinger fra et ekspertudvalg .

•	 Med arbejdsmiljøaftalen tilføres Arbejdstilsynet 
godt 460 mio . kr . frem mod 2022 . Samtidig mål-
rettes tilsynet mod virksomheder og brancher, 
hvor risikoen for arbejdsmiljøproblemer er størst . 
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Ordentlige løn- og arbejdsvilkår
i vejtransportsektoren

Fagbevægelsen har i dag svært ved at kræve dansk 
overenskomst for udenlandske transportvirksom-
heder, der opererer i Danmark . Derfor er det vanske-
ligt at sikre danske løn- og arbejdsvilkår for kørsel i 
Danmark .  

Regeringen nedsatte som opfølgning på Pad-
borg-sagen en arbejdsgruppe med deltagelse af 
de relevante arbejdsgiverorganisationer og faglige 
organisationer på vejtransportområdet . Arbejds-
gruppen har blandt andet til opgave at komme med 
forslag, der kan understøtte og sikre ordnede for-
hold på området .

Regeringen noterer sig, at to af arbejdsgruppens 
medlemmer, DA og FH, er kommet med deres 
forslag til indførelse af danske lønvilkår for uden-
landske chauffører, der kører cabotage og kom-
binerede transporter i Danmark, og til styrkede 
kontrolforanstaltninger . 

Derfor vil regeringen:
•	 Færdiggøre arbejdet i den nedsatte arbejds-

gruppe og komme med forslag til at sikre 
ordnede forhold på vejtransport, og i den sam-
menhæng se nærmere på forslagene fra DA 
og FH . Regeringen vil på den baggrund træffe 
beslutning om yderligere tiltag på området med 
henblik på lovgivning i efteråret . 

Styrket kontrol og håndhævelse
på vejtransportområdet
Der er særlige udfordringer på vejtransportområdet 
pga . stor mobilitet og lav tilknytning til det land, 
hvori der udføres transport . Det gør det svært at 
håndhæve reglerne . 
 
Derfor vil regeringen:
•	 Etablere et fast samarbejde på tværs af myndig-

heder og ministerier .
•	 Udvide Færdselsstyrelsens kontrol med ulovlig 

parkering .
•	 Markant øge bødeniveauet for ulovlig afhol-

delse af hvil i køretøjer .
•	 Opfordre kommuner til at indføre parkeringsre-

striktioner og forbud mod overnatning i industri-
områder, på kommunale rastepladser mv . 

•	 Stramme fortolkningen af reglerne for 
buscabotagekørsel .

•	 Deltage i Euro Control Route, som koordinerer-
kontroller mellem myndigheder og udveksler 
erfaring på håndhævelsesområdet .

•	 Foretage et nabotjek af ulovlig afholdelse af 
hvil i køretøjet med henblik på at præcisere den 
danske fortolkning af reglerne .

•	 Udvikle et særskilt transportmodul i Registeret 
for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) . Det vil 
styrke kontrolmulighederne af udenlandske 
chauffører, der udfører transport i Danmark bl .a . 
ved løbende at registrere opdateringer af rute, 
læsse- og lossesteder og arbejdsperioder . Det vil 
ske inden for rammerne af EU-retten og i dialog 
med EU-kommissionen . 

Stærk og aktiv rolle for Den Europæi-
ske Arbejdsmarkedsmyndighed
Regeringen vil arbejde for, at den nye europæiske 
arbejdsmarkedsmyndighed får en stærk og aktiv 
rolle i at sikre styrket håndhævelse og implemente-
ring af EU-regler på det europæiske arbejdsmarked .

Den nye myndighed skal:
•	 Understøtte fælles tilsyn mellem flere 

medlemsstater . 
•	 Sørge for bedre udveksling af informationer og 

samarbejde mellem de nationale myndigheder . 
•	 Mægle mellem medlemsstater om tvister vedr . 

fortolkning og anvendelse af EU-lovgivningen .  

Stop for udnyttelse af sårbare
udenlandske arbejdstagere
Regeringen finder det utilfredsstillende, at bag-
mænd, som udnytter udenlandsk arbejdskraft, kun 
i begrænset omfang stilles til ansvar . 
 
Derfor vil regeringen:
•	 Sikre, at sårbare udenlandske arbejdstagere får 

retshjælp, særligt så de kan få en rimelig løn og 
arbejde under ordentlige forhold .

•	 Undersøge, tiltag til lettere at kunne retsforfølge 
og straffe bagmænd, der udnytter udenlandsk 
arbejdskraft . 

•	 Undersøge om domstolene i højere grad kan 
gribe ind overfor urimelig lav løn .

•	 Undersøge initiativer til at sikre gode og tidssva-
rende boligforhold, når arbejdsgiveren sørger for 
indkvartering .

•	 Give myndighederne flere beføjelser til at skride 
hurtigt ind i sager om udnyttelse af sårbare 
udenlandsk arbejdstagere . 

•	 Gennemgå tilbud til ofre for menneskehandel til 
tvangsarbejde . 

EU-regler skal håndhæves konse- 
kvent og implementeres rettidigt 
Når EU-regler ikke bliver implementeret rettidigt 
eller håndhævet ens på tværs af grænser, skaber det 
ulige konkurrencevilkår . Det øger risikoen for svig, 
misbrug og omgåelse af regler . Derfor arbejder rege-
ringen for et markant styrket fokus på håndhævelse 
og implementering i den nye Europa-Kommission .  
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Derfor vil regeringen arbejde for, at:
•	 Der udpeges en næstformand for Kommis- 

sionen med ansvar for bedre håndhævelse og 
implementering . 

•	 Der fastlægges europæiske principper for god 
implementering, så det bliver mere gennem- 
skueligt, hvordan EU-regler skal implementeres .

•	 Kommissionen skal være skarpere i overvågnin-
gen af rettidig implementering og håndhævelse .  

Ordnede forhold for udstationerede 
tredjelandborgere
Der skal sikres bedre kontrol med, om tredjelands-
borgere opnår arbejdstilladelse i et EU-medlemsland 
alene for at blive udstationeret til Danmark . I dag har 
myndighederne svært ved at kontrollere, om betin-
gelserne for udstationering er opfyldt . Og der er ikke 
et godt overblik over problemernes omfang .  

Derfor vil regeringen:
•	 Arbejde for en europæisk licensordning for 

udstationering af tredjelandsborgere .
•	 Sikre at der etableres et bedre, europæisk data-

grundlag vedr . problemstillingerne omkring 
udstationering af tredjelandsborgere . Det skal 
muliggøre evt . yderligere tiltag .  

Bedre styr på virksomheder, der
opererer på tværs af grænser
Det er svært for danske myndigheder at håndhæve 
krav og sanktioner over for virksomheder, som ope-
rerer på tværs af grænser . Det gør det nemt for virk-
somheder, som har brudt reglerne at blive ved med 
at operere på ulovlige vilkår . Samtidig er der forskel-
lige regler på tværs af EU-medlemslandene, som gør 
det vanskeligt for redelige virksomheder at efterleve 
komplicerede regler . Der er brug for at få bedre styr 
på virksomheder, der opererer på tværs af grænser . 
Og det skal være nemmere at hitte rede i reglerne .  

Derfor vil regeringen arbejde for:
•	 Etablering af et europæisk advarsels- og kontrol-

system for udenlandske tjenesteydere .
•	 Et europæisk RUT-register, så der er bedre styr på 

virksomhederne .
•	 Etablering af én indgang for regelafklaring i hvert 

EU-land, hvor udenlandske virksomheder kan få 
et overblik over hvilke regler, de skal efterleve . 

Et europæisk socialsikringsnummer

I dag er der intet fælles ID- eller CPR-nummer for 
europæiske borgere . Det kan være en hindring for 
den fri bevægelighed, og det øger risikoen for omgå-
else og problemer med håndhævelse . Myndighe-
derne har svært ved at finde frem til borgere, som 
udfører arbejde på tværs af grænserne .

Derfor vil regeringen arbejde for:
•	 At der etableres et europæisk ID-nummer, som 

skal gøre det lettere at føre kontrol med borgere, 
som krydser grænserne for at finde arbejde .  

Lige løn for samme arbejde

I mange EU-lande er der store lønforskelle mellem 
lokale og udstationerede arbejdstagere . Der kan 
derfor være stor forskel i lønniveauet for det 
samme udførte arbejde – afhængigt af, om arbejds-
tageren er udstationeret eller lokal . Det er ikke 
rimeligt . Regeringen ønsker, at der skal være lige løn 
for samme arbejde udført på samme sted .  

•	 Princippet om lige løn for samme arbejde udført 
på samme sted er nu slået fast med vedtagelsen 
af udstationeringsdirektivet . Danmark var med 
til at sikre flertal for forslaget . 

Klarere og strammere regler for 
vejtransport på tværs af grænser
EU-reglerne for vejtransport er indviklede og uklare . 
Det har ført til et kludetæppe af nationale særreg-
ler og fortolkninger . Samtidig er der eksempler på 
postkasseselskaber og på at reglerne udnyttes og 
omgås, så danske arbejdsvilkår undermineres .

Derfor arbejder regeringen i 
forhandlingerne om Vejpakken for:
•	 Forbud mod afholdelse af hvil over 45 timer i 

køretøjet . Arbejdsgiveren skal betale for indkvar-
teringen uden for køretøjet .

•	 Chauffører skal have ret til at vende hjem til det 
land, hvor deres arbejdsgiver har bopæl, mindst 
hver fjerde uge .

•	 Tidspunktet for installation af den intelligente 
takograf i alle lastbiler, der udøver international 
transport, skal fremrykkes markant . Samtidig 
skal funktionaliteten i den intelligente takograf 
forbedres . Det muliggør en styrket kontrol . 

•	 Der skal indføres en karensperiode efter hver 
periode med cabotagekørsel .

•	 Der skal indføres cabotageregler for kombineret 
transport .

•	 Skærpede krav til etablering af transportvirk-
somheder, så det bliver sværere at lave 
postkasseselskaber . 

•	 Skærpede dokumentationskrav, så det bliver 
lettere at kontrollere, om reglerne er overholdt . 

Regeringens prioriteter i Vejpakken er i væsentligt 
omfang indeholdt i både Rådets og Europa-Par-
lamentets holdninger til forslaget . Når Vejpakken 
endeligt vedtages, vil det bidrage til at sikre ord-
nede forhold og mere lige konkurrencevilkår på 
transportområdet . 
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Der skal være mere rimelighed
i EU-borgeres adgang til danske 
velfærdsydelser. 



Det danske velfærdssamfund er bygget på tillid og 
rimelighed. Tillid til, at alle betaler deres fair andel 
af kagen. Og rimelighed i fordelingen af de fælles 
goder. Lige adgang til velfærdsydelser er kernen 
i det danske velfærdssamfund. Men det må ikke 
være årsagen til, at folk kommer til Danmark. 

Danmark har stor gavn af de muligheder, som 
arbejdskraftens fri bevægelighed fører med sig. 
Danske virksomheder skal fortsat kunne tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft. Det er klart, at arbejdsta-
gere, der vælger at tage et job i Danmark, ikke skal 
miste deres opsparede sociale sikring, når de kryd-
ser grænsen. Men de skal have en reel tilknytning 
til – og stå til rådighed for – det danske arbejds-
marked. Ellers risikerer man at skabe usunde inci-
tamenter til misbrug og svindel. 

Det kan undergrave tilliden og sammenhængs-
kraften, hvis der åbnes for urimelig nem og hurtig 
adgang til danske velfærdsydelser for borgere, 
som ikke tidligere har bidraget til finansieringen. 
Derfor er det positivt, at det på baggrund af bl.a. 
dansk indsats sammen med allierede lande lyk-
kedes at blokere en aftale i EU, som ville betyde 
hurtigere adgang til danske dagpenge og længere 
mulighed for eksport af dagpenge. Det skyldes især 
regeringens indsats for at samle en gruppe af lande 
omkring synspunkter, som Danmark ellers fra 
start kun havde begrænset opbakning til.

Selvom der i dag ikke er tale om store beløb, som 
kan true finansieringen af velfærdssamfundet, 
handler det om, hvad der er ret og rimeligt. Og vi 
skal gribe ind nu, inden problemet vokser sig større.

•	 I 2017 gjorde 41 EU/EØS-borgere (inkl . 
danskere) brug af muligheden for at sam-
menlægge opsparede perioder fra et andet 
EU-land for at få adgang til danske dag-
penge . Det kan sammenholdes med, 
at omkring 122 .000 fuldtidsbeskæftigede 
EU-borgere arbejder i Danmark . 

•	 I 2016 blev der i alt udbetalt ca . 14,6 mia . kr . 
i børnepenge . 

•	 I 2016 blev der udbetalt ca . 240 mio . kr . i 
børnepenge til børn bosat uden for Dan-
mark . Heraf blev ca . 150 mio . kr . udbetalt til 

udenlandske statsborgere . Ca . 90 mio . kr . 
blev udbetalt til danske statsborgere .  

•	 Hvis karensperioden for adgang til danske 
dagpenge forkortes til 1 måned, vil det skøns- 
mæssigt føre til merudgifter på 4 mio . kr . om 
året – uden at der er taget højde for evt . 
adfærdsændringer . 

•	 Danske dagpenge er 10 gange så meget 
værd som mindstelønnen i Bulgarien, og en 
børnecheck er over halvanden gang mere 
værd end en mindsteløn .

2. Fair adgang
til dansk velfærd
Vi skal begrænse EU-borgeres urimeligt nemme 
adgang til danske velfærdsydelser.

Økonomien i 
velfærdsydelser 
til EU-borgere 
fra andre lande 
– få personer, 
men principielt 
urimeligt 

Boks 8
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Figur 1

EU-borgere har bl .a . adgang til SU, hvis de fx: 

•	 Har status som vandrende arbejdstagere, 
hvilket kan være tilfældet ved et studiejob 
på omkring 10-12 timers arbejde ugentligt . 

•	 Har opholdt sig i Danmark i 5 år forud for 
ansøgningstidspunktet . 

•	 Er kommet til Danmark sammen med deres 
forældre før det fyldte 20 . år . 

•	 Er fra det danske mindretal i Sydslesvig .

•	 SU-udgifter til vandrende arbejdstagere er 
steget fra ca . 19 mio . kr . i 2012 til ca . 483 
mio . kr . i 2017 . 

•	 Antallet af vandrende arbejdstagere med 
ret til SU (der kan have modtaget SU 
mellem 1 og 12 måneder) er steget fra 441 i 
2012 til 11 .078 i 2017 . Heraf kan en række af 
disse SU-modtagere have optaget SU-lån, 

som efterfølgende kan være misligholdt . 

•	 Den samlede misligholdte SU-gæld fra 
alle EU-/EØS-borgere, herunder EU-/
EØS-borgere med status som vandrende 
arbejdstagere, er steget fra ca . 110 mio . kr . 
fordelt på ca . 2 .000 skyldnere i 2014 til i 
2017 at være på ca . 225 mio . kr . fordelt på 
4 .100 skyldnere .

Der skal være en mere ensartet og håndfast admi-
nistrativ praksis og bedre kontrol i Danmark med 
henblik på, at danske ydelser kun tildeles perso-
ner, som reelt er berettiget til dem. 

Regeringen fortsætter målrettet arbejdet for at 
muliggøre indeksering af børnepenge, så de til-
passes leveomkostningerne i det land, hvor barnet 
bor. Det lykkedes at få indført i aftalen mellem EU 
og Storbritannien fra februar 2016. Desværre var 
den aftale afhængig af, at Storbritannien valgte at 
blive i EU. 

Blandt andet takket være regeringens indsats lyk-
kedes det at skabe et blokerende mindretal i Rådet 
for nemmere adgang til danske dagpenge. Nu skal 
der holdes fast, og regeringen vil arbejde på at 
udvide kredsen af Danmarks allierede.

Regeringen vil desuden stoppe markante stig-
ninger i udgifterne til SU til udlændinge. Endelig 
skal det være nemmere for myndighederne at 
inddrive SU-lånegæld for studerende, som har 
forladt Danmark. 

Antallet af vandrende 
arbejdstagere med ret 
til SU (der kan have 
modtaget SU mellem 1 
og 12 måneder) er steget 
fra 441 i 2012 til 11 .078 
i 2017 .

Vandrende 
arbejdstagere 
med ret til SU

SU til
EU-borgere
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Boks 10

Fra 2004-2016 er antallet af 
engelsksprogede studerende 
på de videregående 
uddannelser i Danmark 
steget fra ca . 7 .500 til
ca . 22 .100 .

Figur 3

Figur 2
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Engelsksprogede studerende på de videregående uddannelser

af de engelsksprogede 
dimittender fra kandidatud-
dannelserne er beskæfti-
gede i Danmark 2 år efter 
endte studier . 

1/3

Fakta om 
forordning 883

EU-forordning 883/04 fastsætter regler for, hvil-
ket land der er forpligtiget til at betale sociale 
sikringsydelser, når det drejer sig om EU-bor-
gere, som bruger deres fri bevægelighed til at bo 
og arbejde i andre EU-lande . Reglerne skal sikre, 
at ingen borgere snydes for ydelser, de har ret til . 
Reglerne skal omvendt også sikre, at ingen bor-
gere kan få udbetalt samme ydelse i to lande .  

Der blev den 19 . marts 2019 indgået en foreløbig 
aftale mellem det rumænske formandskab, 
Kommissionen og Europa-Parlamentet om 
ændringer til reglerne . Men aftalen blev ned-
stemt i Rådet . Bl .a . takket være regeringens 
indsats for at skabe en alliance af lande, som 
støtter danske synspunkter . Når det nye Euro-
pa-Parlament er blevet sammensat, genoptages 
forhandlingerne om ændringer til forordning 
883/04 . Den foreløbige aftale indebar bl .a ., at: 

•	 En EU-borger skal have været arbejdsløs-
hedsforsikret og arbejdet uafbrudt i mindst 

1 måned i det land, hvor EU-borgeren 
søger arbejdsløshedsydelser, for at kunne 
medregne arbejdsperioder optjent i andre 
EU-lande, for at blive berettiget til at kunne 
modtage ydelser . 

•	 Arbejdsløse skal have mulighed for at tage 
dagpenge med til udlandet i minimum 6 
måneder for at søge arbejde . 

•	 Hvis grænsependlere har været arbejdsløs-
hedsforsikret og arbejdet uafbrudt i mindst 
seks måneder i et andet EU-land, skal dette 
EU-land betale dagpenge .

•	 Man kan fortsat ikke indeksere børnepenge, 
som sendes ud af landet . 

•	 EU-borgere som ikke har en opholdstilladelse 
som jobsøgende, studerende eller selvforsør-
gende, har ikke ret til sociale ydelser . 

Bl .a . takket være regeringens indsats for at 
samle en gruppe af lande omkring danske syns-
punkter, lykkedes det at afværge vedtagelsen
af denne aftale .

Udenlandske 
studerende 
rejser hjem efter 
endte studier

Dagpenge og 
børnepenge 

Danske dagpenge og 
børnepenge sammenlignet 
med minimumslønninger i 
udvalgte lande i 2019 .
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Indeksering af børnepenge og EU-
borgeres adgang til danske dagpenge 
•	 Det er ikke rimeligt, at man kan sende børne-

penge tilbage til lande, hvor pengene pga . lavere 
leveomkostninger er tre gange så meget værd 
eller svarer til en månedsløn . Det skal være 
muligt at indeksere børnepenge til leveomkost-
ningerne i det land, hvor barnet bor . Derfor fort-
sætter regeringen med at arbejde hårdt for, at 
EU-reglerne på området ændres . Det lykkedes i 
februar 2016 . Desværre var den aftale afhængig 
af, at Storbritannien valgte at blive i EU . Det var 
som bekendt ikke tilfældet .  
 
Østrig har pr . 1 . januar 2019 indført nationale 
regler om indeksering af børnepenge til børn 
bosat i andre EU-lande, hvilket har fået Kommis-
sionen til at indlede en traktatkrænkelsesproce-
dure mod Østrig . Regeringen følger nøje denne 
sag, og hvis der kommer nye argumenter for, at 
indeksering af børnepenge kan være lovlig efter 
EU-retten, vil regeringen undersøge til bunds, 
om det giver grundlag for at indføre indeksering 
af børnepenge i Danmark . 

•	 De danske regler betyder, at man skal være 
arbejdsløshedsforsikret og have arbejdet mindst 
296 timer - svarende til 2 måneders fuld tid - 
inden for en periode på 3 måneder i Danmark, 
før man kan medregne perioder fra andre 
EU-lande for at opfylde de danske krav og få ret 

til dagpenge . Regeringen fortsætter arbejdet for 
at kunne fastholde de nuværende danske regler, 
som er fornuftige og rimelige .  
 
Der er ikke mange EU-borgere, som i dag bruger 
mulighederne for at sammenlægge perioder i 
hjemlandet til at få dagpenge i Danmark . Det 
ændrer ikke på, at regeringen kommer til at følge 
udviklingen tæt og vil være klar til at skærpe 
kontrollen, hvis der er tegn på misbrug . 

•	 I Danmark er ret til forældreorlovsydelser en 
individuel ret for den enkelte forælder, og det 
kræver en tilknytning til arbejdsmarkedet . 
Kommissionen har tidligere draget dansk prak-
sis i tvivl, idet Kommissionen mente, at den 
anden forælder kunne få en afledt ret, selvom 
personen aldrig har arbejdet i Danmark . Det er 
et væsentligt aftryk fra Danmark, at vi fik med 
i Kommissionens forslag, at der ikke skal være 
afledt ret, og er lykkedes med at fastholde det 
frem til den foreløbige aftale . 

•	 Regeringen vil derudover løbende afsøge 
andre muligheder for at begrænse adgangen 
til velfærdsydelser i samarbejde med ligesin-
dede lande .

Håndfast administrativ praksis 

Administrationen i Danmark skal være ensar-
tet og håndfast mht ., om EU-borgere opfylder 

Fair adgang
til dansk velfærd
18 tiltag
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betingelserne for ret til danske velfærdsydelser på 
lige fod med danske statsborgere, og kontrollen 
skal være bedre . Kontanthjælp, uddannelseshjælp, 
SU mv . skal kun udbetales til personer, som reelt er 
berettiget .

Derfor har regeringen for nylig:
•	 Besluttet at indføre en strammere og mere 

bredspektret praksis ift . tildeling og bevarelse 
af arbejdstagerstatus . Det vil bidrage til, at kun 
de reelt berettigede EU-borgere får eller bevarer 
adgang til danske velfærdsydelser .

•	 Besluttet at indføre nye kontroltiltag, som øger 
samarbejdet på tværs af myn digheder . Det vil 
bidrage til, at snyd, misbrug og uberettigede 
udbe talinger undgås eller opda ges hurtigere . 

Stop for stigende SU-udgifter 
til EU-borgere og manglende 
tilbagebetaling af lån
Danmark er et attraktivt uddannelsesland for 
studerende fra hele verden . Kombinationen af 
gratis uddannelse og ret til en generøs SU for de 
EU-borgere, der har et arbejde ved siden af studiet, 
har medført, at stadig flere EU-borgere kommertil 
Danmark for at tage en videregående uddannelse 
og modtage SU . 

Det er positivt, at så mange unge kommer til Dan-
mark for at tage en uddannelse . Det skaber udsyn 
og udbredelse af danske værdier . 

Men de unge skal komme til Danmark for at få en 
uddannelse og efterfølgende bidrage til det danske 
samfund . Flere udenlandske studerende skal blive 
og arbejde i Danmark efter endt uddannelse og på 
den måde skabe værdi for det danske samfund . 
Det er et problem, at alt for mange rejser hjem efter 
endte studier . Og det er helt uacceptabelt, at alt for 
mange rejser hjem uden at betale SU-lån tilbage .

Dansk SU er kun for de personer, som er reelt beret-
tiget til det . Der skal være sikkerhed for, at person- 
en faktisk er i arbejde og dermed bidrager til det 
danske samfund, før der er adgang til SU .

For at sætte en prop i de stigende SU-udgifter 
til EU-borgere har regeringen allerede:
•	 Reduceret optaget af studerende på engelsk-

sprogede erhvervsakademi- og professionsba-
cheloruddannelser med 1 .765 fra 2018 .

•	 Aftalt en reduktion i optaget til engelsksprogede 
universitets- og diplomingeniøruddannelser 
med ca . 1 .000 personer fra 2019 . 

•	 Nedsat et ekspertudvalg, som bl .a . skal belyse 
SU-systemets betydning for antallet af inter-
nationale studerende, herunder særligt EU/
EØS-borgere .  

Hvis en person med SU-gæld flytter fra Danmark, er 
det vanskeligt at inddrive gælden . Derfor lancerede 
regeringen i februar 2018 en 7-punktsplan om en 
styrket indsats på området . 

•	 Der er oprettet en særlig enhed i Gældsstyrel-
sen, som skal inddrive gæld hos skyldnere bosat 
i udlandet . 

•	 Regeringen vil hyre private inkassofirmaer til at 
inddrive misligholdt gæld . 

•	 Tvangsinddrivelse gennem retssager .
•	 Der er indført krav om, at man skal oplyse sin 

nye adresse ved fraflytning fra Danmark, hvis 
man har gæld til det offentlige . 

•	 Regeringen arbejder for et styrket samarbejde 
mellem de nordiske lande om inddrivelse . 

•	 Bilaterale aftaler søges indgået med Storbritan-
nien og Polen om gensidig bistand til inddriv- 
else . Der arbejdes også fortsat for at få mulig-
hed for at opnå bistand til at inddrive SU-gæld 
i Tyskland .

•	 Regeringen arbejder for et nyt EU-retligt instru-
ment om inddrivelse .  

Regeringen vil desuden undersøge, om det i lyset 
af EU-Domstolens seneste praksis er muligt at for-
bedre inddrivelsen af SU-lån fra studerende, der 
forlader Danmark efter endt uddannelse . Fx ved at 
stille betingelse om en garanti for tilbagebetaling . 
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Den fri bevægelighed skal 
ikke misbruges til at tigge 
og skabe utryghed. 



3. Stop for 
utryghedsskabende 
lejre og tiggeri  
Indsatsen har virket. Nu skal vi holde fast.

Ideen med den fri bevægelighed i EU er, at virk-
somheder, lønmodtagere og borgere frit kan 
bevæge sig på tværs af grænser. Men den fri 
bevægelighed udnyttes desværre også til andre 
formål end hensigten, når fx arbejdsløse fra andre 
EU-lande kommer til Danmark alene for at tigge 
på gaderne. 

Frem mod sommeren 2017 var der en stigning i 
utryghedsskabende tiggeri på offentlige gader og 
pladser, foran supermarkeder samt ved tog- og 
busstationer. Der var også eksempler på, at tilrej-
sende hjemløse slog lejre op midt i byen. Det var 
særligt et problem i København, men også i andre 
større danske byer. 

Det forstyrrede den offentlige orden, skabte utryg-
hed og førte til, at beboere og besøgende ikke turde 
færdes i områderne. Det var en uholdbar situation, 
som krævede handling. 

Derfor har regeringen gjort det langt mindre 
attraktivt at komme til Danmark, hvis formålet 
blot er at tigge. Der er blevet gjort op med utryg-
hedsskabende tiggeri og lejre med en række 
stramninger i loven og flere værktøjer til politiet. 
De har virket. I dag er der langt færre tiggere på 
gaderne, og der er færre lejre. Det viser, at proble-
merne kan løses. 

Regeringen følger nøje udviklingen og er parat til 
at skride ind, hvis der igen skulle opstå utrygheds-
skabende situationer som følge af tiggeri og lejre
i byerne. 
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udlændinge er idømt 
ubetinget fængselsstraf for 
utryghedsskabende tiggeri .

Regeringens 
tiltag mod lejre 
og tiggeri virker

Rydning 
af lejre

453

70

Figur 4

afgørelser om overtrædelse 
af lejrforbuddet .

Meddelt 112 zoneforbud 
for overtrædelse af 
lejrforbuddet . 

I alt ca . 122 ryddede lejre .

Antal lejre (ca.)
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Regeringen har allerede: 
•	 Regeringen har løbende givet politiet udvidede 

beføjelser til at slå ned på utryghedsskabende 
lejre i det offentlige rum . En ændring af ordens-
bekendtgørelsen betyder, at personer i utryg-
hedsskabende lejre kan straffes med bøde .

•	 Der er indført et zoneforbud på 400 eller 800 
meter mod etablering og ophold i lejre, der 
skaber utryghed . Efterfølgende er zoneforbud-
det justeret, således at personer helt kan bort- 
vises fra den kommune, hvor de har opholdt sig 
i en utryghedsskabende lejr .

•	 Straffen for utryghedsskabende tiggeri er 
skærpet .

•	 Indført en fast-track ordning, som betyder at 
udlændinge kan udvises administrativt på blot 
én dag .

Stop for 
utryghedsskabende 
lejre og tiggeri
4 tiltag 
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EU-borgere skal ikke fylde op i de 
danske fængsler, når de lige så godt 
kunne afsone i deres hjemlande.



4. Kriminelle 
udlændinge skal 
kunne sendes ud 
af Danmark
Bedre mulighed for at udvise, udlevere og
overføre kriminelle udlændinge.

Nogle kriminelle udlændinge fra andre EU-lande 
har misbrugt den fri bevægelighed til at begå kri-
minalitet i Danmark. Andre har begået kriminali-
tet i udlandet og er efterfølgende søgt til Danmark. 

Når vi har set eksempler på, at kriminelle udlæn-
dinge ikke kan udvises, udleveres eller overføres 
til andre lande, er det en udfordring for den fri 
bevægelighed. 

Det er særligt urimeligt, hvis årsagen til, at Dan-
mark ikke kan sende en kriminel udlænding ud 
af landet, er at det pågældende modtagerland 
ikke overholder fundamentale rettigheder, fx i 
sit fængselsvæsen. Regeringen forventer, at alle 
lande overholder de internationale forpligtelser, 
som de har skrevet under på. Det er heller ikke 
hensigtsmæssigt, hvis EU-borgere fylder op i de 
danske fængsler, når de lige så godt kunne afsone 
i deres hjemlande.  

Regeringen vil ikke sidde et så grundlæggende 
problem overhørigt. Siden problemerne er opstået, 
har regeringen derfor arbejdet aktivt med rele-
vante lande for at sikre de nødvendige garantier, 

der kræves for at udlevere og overføre udenland-
ske kriminelle. Det har resulteret i, at det i en 
række konkrete sager er lykkedes at overføre og 
udlevere kriminelle til Rumænien.

Regeringen mener også, at det er et selvstændigt 
problem, når antallet af udlændinge i danske 
fængsler bliver for højt. Derfor arbejder rege-
ringen aktivt for hurtigst muligt og senest med 
udgangen af 2019 at indgå en aftale med et part-
nerland om etablering af danske fængselspladser 
i udlandet.

Regeringen har også i forbindelse med sit for-
mandskab for Europarådet haft fokus på behovet 
for et mere fokuseret, effektivt og afbalanceret 
menneskerettighedssystem. Under formandsska-
bet fik Danmark vedtaget den såkaldte Køben-
havn-erklæring, som bl.a. kan være med til at give 
et større råderum på udvisningsområdet. 

Udvisningsreglerne er desuden blevet skærpet, 
og der er fastlagt retningslinjer for, under hvilke 
omstændigheder udlændinge i almindelighed 
kan udvises.
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Boks 11

Udlevering 
og overførsel 
af kriminelle 
udlændinge

•	 Højesteret ophævede i maj 2017 Justitsmi-
nisteriets afgørelser om udlevering af i alt 
fire personer til Rumænien med henvisning 
til Den Europæiske Menneskerettigheds-
konventionen (EMRK) på grund af forhol-
dene i de rumænske fængsler . Højesterets 
afgørelse havde også betydning for overfør-
selssager til Rumænien . De danske myndig-
heder har herefter været i tæt dialog med 
de rumænske myndigheder med henblik på 
at finde en løsning, der sikrer, at der igen kan 
ske udlevering og overførsel til Rumænien . 

•	 Højesteret godkendte i en kendelse fra maj 
2018, at der kunne ske udlevering til Rumæ-
nien i en sag, hvor Rigsadvokaten havde 
indhentet en konkret garanti for afsonings-
forholdene fra de rumænske myndighe-
der . Kendelsen har betydet, at det igen er 
muligt at udlevere og overføre kriminelle til 
Rumænien . 

Nøgletal for 
udlevering 
og overførsel 
af kriminelle 
udlændinge

udvisningsdømte sidder 
pt . i danske fængsler .

personer er siden 1 . januar 
2014 blevet overført til 
andre EU-lande .

personer blev udleveret 
til strafforfølgning i andre 
EU-lande i 2018 .
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Regeringen har allerede:
•	 Fået vedtaget København-erklæringen om 

reform af det europæiske menneskerettigheds-
system, så det bliver mere balanceret, fokuseret 
og effektivt . 

•	 Skærpet udvisningsreglerne .
•	 Indført ny og mere konsekvent ordning 

for advarsel af kriminelle udlændinge om 
udvisningsrisiko .

•	 Sat fokus på muligheden for administrativ udvis-
ning af tilrejsende bandemedlemmer .

•	 Muliggjort at der igen kan udleveres og overfø-
res til Rumænien .

•	 Desuden arbejder regeringen for at etablere 
danske fængselspladser i udlandet .

Kriminelle 
udlændinge skal 
kunne sendes 
ud af Danmark
6 tiltag
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