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Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrket kontrol af
udenlandsk arbejdskraft m.v.)
FA takker for høring af den 31. august 2020. Overordnet set støtter FA lovforslaget, som
lemper en væsentlig bureaukratisk byrde for virksomhederne. For FA er det vigtigt, at
danske virksomheder kan tiltrække og rekruttere specialister og medarbejdere fra udlandet.
Det skaber nemlig vækst i danske virksomheder og øger velstanden i Danmark, når dygtige
medarbejdere kommer til Danmark for at arbejde.

FA har følgende konkrete bemærkninger til lovforslaget.
Ad indførelse af 90 dages regel
Det fremgår af lovforslaget, der indføres en ny regel, som giver arbejdstageren tid til at
oprette en dansk bankkonto. Helt konkret får arbejdstageren 90 dage til at oprette
bankkontoen. FA støtter den konkrete ændring, da de nuværende regler er besværlige at
håndtere i praksis.
Ad aflønning i reelle likvide midler
Det fremgår af lovforslaget, at det kun er aflønning, som reelt udgør likvide midler, der kan
indgå i vurderingen af lønniveauet, når der skal tages stilling til, om en ansættelse er på
sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, og at i opgørelsen af lønnen kan således ikke
medregnes værdien af fx kost, logi, diæter, fri bil, fri telefoni, internet osv., som tilbydes
den ansatte af arbejdsgiveren. Det bemærkes desuden i lovforslaget, at det er en skærpelse
i forhold til, hvad der i dag gælder for beløbsordningen og fasttrack-ordningens beløbsspor,
da kravet om aflønning i form af likvide midler i dag kun gælder for løndele op til
beløbsordningens beløbskrav.
FA er bekymret for, at denne skærpelse vil medføre bureaukrati og ugennemsigtige lønkrav,
der besværliggør administrationen og håndteringen i praksis. FA anbefaler, at sædvanlige
goder m.v. indgår i beregningen af lønnen, som i øvrigt følger af andre lønbegreber i
arbejdsretten.
Ad krav om særskilt arbejdstilladelse i visse situationer til medfølgende familiemedlemmer
Det er vigtigt, at medfølgende familiemedlemmer til udenlandske arbejdstagere kan komme
smidigt og let til landet for at kunne tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft.
Derfor er det et rigtigt udgangspunkt, som der lægges op til i lovforslaget.

Det fremgår, at medfølgende familiemedlemmer til forskere undtages fra kravet om særskilt
arbejdstilladelse. Formålet er sikre de bedste vilkår for at kunne tiltrække og fastholde højt
kvalificerede udenlandske forskere i Danmark.
FA er enig i denne bemærkning og foreslår, at dette udvides til at omfatte medarbejdere
omfattet af forskerskatteordningen også. Medarbejdere som ansættes på
forskerskatteordningen, er højt kvalificerede og bidrager til vækst og velstand i Danmark.
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