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1.0 Sammenfatning 

Baggrund 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) opgør og offentliggør hvert år antallet af 
kontrollerede opholdstilladelser, samt kontrol af ulovligt ophold og arbejde på hhv. studie, -erhvervs- 
og au pair området. Registersamkøring er et nyt omdrejningspunkt for SIRI’s kontrolarbejde, hvor op-
lysninger fra SIRI’s sagsbehandlingssystem samkøres med oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret, 
Det Centrale Personregister samt Indkomstregistret.  
 
Den nye kontrolmetode har ført til en ændret afrapportering af kontrolresultaterne, hvilket betyder, at 
resultaterne fra 2015 ikke er direkte sammenlignelige med tidligere års kontrolresultater. Endvidere 
har den ændret metode betydet, at afrapporteringen på kontrolarbejdet i 2015 har været forsinket.  

Formål 
Formålet med denne afrapportering er at fremvise resultaterne af SIRI’s kontrolarbejde for 2015, samt 
at beskrive styrelsens forskellige kontrolmetoder- og indsatser. Formålet er endvidere at redegøre for 
brugen af registersamkøring, samt at belyse skiftet i styrelsens kontrolarbejde fra stikprøvekontrol til 
registersamkøringskontrol.  

Resultater 
Generelt viser resultaterne, at der er en høj grad af regelefterlevelse på SIRI’s område, men også at der 
sker overtrædelser – særligt i forbindelse med studerende på videregående uddannelser samt beløbs-
ordningen. Størstedelen af overtrædelserne sker ifm. hotel og restaurations-, landbrug og gartneri- 
samt rengøringsbranchen. SIRI følger op på disse overtrædelser med forskellige metoder i kontrolar-
bejdet. Endvidere viser resultaterne, at SIRI ved brug af registersamkøring i 2015 har kontrolleret væ-
sentligt flere opholdstilladelser end tidligere år, hvor omdrejningspunktet var stikprøvekontrol.  
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2.0 Om SIRI’s kontrolarbejde på udlændingeområdet 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) arbejder målrettet med kontrol på udlæn-
dingeområdet. Formålet med kontrollen er at forebygge og bekæmpe brud på reglerne for opholdstil-
ladelser til tredjelandsstatsborgere på erhvervs- og studieområdet, hvad enten det sker på grund af 
manglende viden eller som bevidst misbrug. Styrelsen anvender en kombination af præventive og sank-
tionerende indsatser rettet mod både tredjelandsstatsborgere og andre med tilknytning til borgerens 
ophold i Danmark fx arbejdsgivere og værtsfamilier. 

 
SIRI gennemfører løbende en række forskellige kontrolindsatser, og der udarbejdes årligt en strategi og 
en plan for årets indsatser, der overordnet fordeler sig på følgende indsatsområder:  

Risikoopmærksom og 
korrekt sagsbehandling 

Indsatser i forhold til kontrol af fx identitet og dokument-
ægthed som led i vurderingen af ansøgninger om opholds-
tilladelse, bl.a. stikprøvekontrol på udvalgte områder via 
repræsentationer og struktureret opfølgning på mistanker 
om overtrædelser og misbrug i grupper af sager. Sager 
markeres også fortsat til efterfølgende kontrol, hvis der 
vurderes behov for at holde ekstra øje med, at betingelser-
ne for opholdstilladelsen overholdes. Desuden gennemfø-
res indsatser for at sikre høj kvalitet og korrekt sagsbehand-
ling.  

 

Kontrol af overholdelse 
af opholds- og arbejds-
tilladelser 

Kontrol af, om de løbende betingelser for tilladelser bliver 
overholdt af udlænding og arbejdsgiver mv. (fx om arbejds-
tager får løn som angivet i kontrakten, der ligger til grund 
for tilladelsen, eller om studerende arbejder flere timer end 
tilladt). Kontrol foretages primært ved registersamkøring og 
suppleres af andre metoder efter behov.  

 

Kontrol med ulovligt 

ophold og arbejde  
 

Kontrol på baggrund af registersamkøring, fx ved lønind-
komst efter ophørt opholdsgrundlag. Deltagelse i udgående 
kontrolaktioner i myndighedssamarbejde, hvor SIRI bistår 
politiet med kontrol af opholdsgrundlag på virksomhedsbe-
søg. Kontrol af opholdsgrundlag ved oplysninger fra SKAT 
om arbejdsgiveres beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere 
med skattepersonnummer (skattekortkontrol). 

 

Tværgående indsatser 

Kommunikationsindsatser for at vejlede og holdningsbear-
bejde med henblik på at forebygge brud på reglerne. bl.a. 
via pjecer, hjemmesider og dialogmøder med tredjelands-
statsborgere, virksomheder og organisationer. For løbende 
at målrette kontrolarbejdet monitorerer SIRI anvendelsen 
af opholdsordningerne, og mønstre i forhold til overtrædel-
ser mv. analyseres, ligesom SIRI samarbejder med såvel 
nationale som internationale myndigheder. 

 



3.0 SIRI’s kontrolindsatser i 2015 

 
 
Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

6 

3.0 SIRI’s kontrolindsatser i 2015 

Som led i kontrolarbejdet tog SIRI i efteråret 2014 en ny IT-løsning i brug, som kan bruges til at register-
samkøre oplysninger fra SIRI’s sagsbehandlingssystem med Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det 
Centrale Personregister(CPR) og Indkomstregistret (eIndkomst). Registersamkøring er et nyt omdrej-
ningspunkt for kontrolarbejdet, som fører til mere systematisk og effektiv kontrol og giver ny viden i 
tilknytning til opholdsordningerne og om virksomheders ulovlige beskæftigelse af tredjelandsstatsbor-
gere. Denne viden kan bl.a. bidrage til justeringer i sagsbehandlingen samt policy udvikling på området.  
 
Registersamkøringsløsningen blev implementeret i 2015 med etablering af procedurer for samkøringer 
og sagsgange for opfølgning i konkrete sager. Implementeringen af registersamkøring fortsætter i 2016. 
Der gennemføres løbende flere og flere kørsler, hvilket betyder opfølgning i flere konkrete sager. Der er 
dog stadig forhold, der ikke kan kontrolleres via registersamkøring, hvor der i stedet anvendes andre 
kontrolmetoder. 
 
Dette notat omfatter resultaterne af SIRI’s kontrol af opholds- og arbejdstilladelser samt kontrol af 
ulovligt ophold og arbejde i 2015 (inklusiv resultaterne af de første registersamkøringer i efteråret 
2014, der ikke er opgjort tidligere). Af afsnit 4 fremgår resultater af registersamkøring (både kontrol af 
opholdstilladelser og ulovligt ophold/arbejde), afsnit 5 viser resultater af kontrol af opholdstilladelser 
ved andre metoder end registersamkøring, og afsnit 6 vedrører SIRI’s deltagelse i udgående kontrolak-
tioner. Visse kontrolmetoder, som SIRI også benytter sig af (fx såkaldt skattekortkontrol og stikprøver 
via repræsentationer) er ikke berørt i dette notat. 

4.0 Kontrol ved brug af registersamkøring i 2014 og 2015 

Kontrollen af opholdstilladelser i 2015 blev primært foretaget ved registersamkøring og blev derudover 
suppleret af andre metoder efter nødvendighed. Endvidere har registersamkøringsløsningen gjort det 
muligt for SIRI systematisk at kontrollere ulovligt ophold og arbejde i tilfælde, hvor en udlændings op-
holdsgrundlag er ophørt (opholdstilladelse er udløbet eller er blevet inddraget, afvist, bortfaldet eller 
nægtet forlænget). 

4.1 Registersamkøringskontrol af opholds- og arbejdstilladelser 
Registersamkøring til kontrol af overholdelse af opholds- og arbejdstilladelser er en automatiseret kon-
trol, der fører til en vurdering af, om de løbende betingelser for opholdstilladelsen er/var overholdt ud 
fra de informationer og registre, som SIRI har adgang til. Hvis betingelserne vurderes ikke at have været 
overholdt, kan opholdstilladelsen efter omstændighederne blive inddraget (hvis denne fortsat er gyl-
dig), og/eller politiet vil blive anmodet om at foretage en nærmere undersøgelse af, hvorvidt der er 
grundlag for straffeforfølgning af udlænding og/eller arbejdsgiver. 
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4.1.1 Tabel 1: Registersamkøringer i 2014 og 2015 til kontrol af opholds- og arbejdstilladelser, fordelt 
på sager, hvor det er vurderet, at betingelserne ikke er overholdt 
Kørselstyper Population  

kontrolleret 
Betingelser 
vurderes ikke 
overholdt  

Verserende 
sager pr. 31/10-
2016 

Studerendes arbejde 8.642 48 1 
Lønkrav på beløbsordningen, positivlisten, særli-
ge individuelle kvalifikationer og øvrigt lønarbej-
de 

6.350 33 1 

Samlivskrav på au pair-ordningen og fsva. med-
følgende familiemedlemmer 

9.025 18 0 

Lønindkomst fra andre end stedfæstet arbejds-
giver* 

3.574 5 0 

Studerende og au pair-personer uden arbejdstil-
ladelse med lønindkomst 

5.907 3 0 

Selvforsørgelseskrav på erhvervs- og studieord-
ningerne og deres medfølgende familiemed-
lemmer 

31.348 1 0 

Erhvervstilladelser uden lønindkomst** 7.970 0 0 

Særlig kontrol af stort antal løntimer 14.176 1 2 

I alt 86.992 109 4 
Bemærkninger: Registersamkøringer i efteråret 2014 er medtaget i dette notat, da de ikke tidligere er blevet opgjort og 
offentliggjort. For yderligere information se afsnit 7 om anvendt data. 
*) Denne type registersamkøring kontrollerer, om en arbejdstager arbejder ulovligt ved en anden arbejdsgiver end den, 
som hans/hendes opholds- og arbejdstilladelse er stedfæstet til. Eventuelt ulovligt arbejde kan i disse tilfælde ikke føre til 
inddragelse af opholdstilladelsen. Der kan dog være sager, hvor personen både arbejder ved en anden arbejdsgiver, og 
hvor andre betingelser for tilladelsen (fx løn) heller ikke overholdes ved den stedfæstede arbejdsgiver. I sådanne sager er 
der både grundlag for en vurdering af inddragelse af tilladelsen samt mistanke om ulovligt arbejde. 
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
 
For så vidt angår de tilfælde hvor registersamkøring har ført til en vurdering af, at betingelserne ikke 
har været overholdt, kan der – i det omfang at kontrollen har vedrørt beskæftigelse – tillige opgøres en 
branchefordeling af de pågældende arbejdsgivere.  

4.1.2 Diagram 1: Branchefordeling af arbejdsgivere involveret i sager, hvor betingelserne vurderes 
ikke overholdt ifm. registersamkøringer i 2014 og 2015, opgjort i procent 

 
Bemærkninger: Antallet af sager i tabel 1 er ikke direkte afspejlet i diagram 1, da de enkelte sager kan dreje sig om flere arbejdsgivere. Der er 
derfor ikke lighed mellem antallet af sager og arbejdsgivere. Ligeledes er det ikke nødvendigvis alle sager, der er medtaget i diagrammet med 
branchefordeling, da der i visse tilfælde kan være tale om sager, hvor der ikke er en arbejdsgiver indblandet i overtrædelsen af betingelserne. 
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
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4.2 Registersamkøringskontrol af ulovligt ophold og arbejde 
Registersamkøring til kontrol af ulovligt ophold og arbejde fører til en vurdering af, om der skal sendes 
en anmodning til politiet om at foretage nærmere undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for straffe-
forfølgning af udlænding og/eller arbejdsgiver. 

4.2.1 Tabel 2: Registersamkøringer i 2014 og 2015 til kontrol af ulovligt ophold og arbejde, fordelt på 
sager, hvor der er mistanke om ulovligt ophold og arbejde 
Type af opholdstilladelse Population 

kontrolleret 
Mistanke om ulovligt-
ophold/arbejde 

Verserende 
sager pr.  
31/10-2016 

Videregående uddannelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
79.876 

31 0 

Beløbsordningen og positivlisten 18 3 
Greencard 5 0 
Øvrigt lønarbejde, trainees og forskere 4 0 
Medfølgende familiemedlemmer 3 0 
Praktikanter 3 0 
Working Holiday 2 0 
Au pair 2 0 
Grund- og ungdomsuddannelse 1 0 

I alt 69 3 
Bemærkninger: Registersamkøringer i efteråret 2014 er medtaget i dette notat, da de ikke tidligere er blevet opgjort og offent-
liggjort. Opgørelsen angives fordelt på opholdsgrundlag, da registersamkøringerne af ulovligt ophold og arbejde køres på tværs 
af alle SIRI’s opholdsgrundlag på baggrund af, at opholdstilladelser er blevet inddraget, afvist, udløbet, afslået, bortfaldet eller 
nægtet forlænget.  For yderligere information se afsnit 7 om anvendt data. 
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
 
I de tilfælde hvor registersamkøring har ført til mistanke om ulovligt ophold/arbejde, kan der – i det 
omfang at kontrollen har vedrørt beskæftigelse – opgøres en branchefordeling af de pågældende ar-
bejdsgivere. 

4.2.2 Diagram 2: Branchefordeling af arbejdsgivere involveret i sager, hvor der er mistanke om ulov-
ligt ophold/arbejde ifm. Registersamkøringer i 2014 og 2015, opgjort i procent 

 
Bemærkninger: Antallet af sager i tabel 2 er ikke direkte afspejlet i diagram 2, da de enkelte sager kan dreje sig om flere arbejdsgivere. Der er 
derfor ikke lighed mellem antallet af sager og arbejdsgivere. Ligeledes er det ikke nødvendigvis alle sager, der er medtaget i diagrammet med 
branchefordeling, da der i visse tilfælde kan være tale om sager, hvor der ikke er en arbejdsgiver indblandet i det ulovlige ophold/arbejde. 
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
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5.0 Kontrol af overholdelse af opholds- og arbejdstilladel-
ser ved andre metoder end registersamkøring 

I 2015 har SIRI udført stikprøvekontrol, særlig kontrolindsats samt kontrol på baggrund af konkrete 
omstændigheder af overholdelse af 345 opholdstilladelser. Herved er fundet 41 sager, hvor betingel-
serne vurderes ikke overholdt. 27 sager vedrører erhvervsordningerne. De fordeler sig på brancherne 
cirkus/tivoli (59 %), landbrug (22 %) og restauration (19 %). 
 

5.1.1 Tabel 3: Resultater af kontrol af opholds- og arbejdstilladelser 2015 ved andre metoder end 
registersamkøring (opgjort 25. maj 2016) 

KONTROLTYPE SAGSOMRÅDE 
BETINGELSER 

KONTROLLERET 
ANTAL SAGER 

KONTROLLERET 

RESULTAT AF KONTROL 

BETINGELSER 
VURDERES 

OVERHOLDT 

BEHOV FOR OP-
MÆRKSOMHED 

BETINGELSER 
VURDERES IKKE 

OVERHOLDT 

ANTAL (Pct) ANTAL (Pct) ANTAL (Pct) 

Stikprøvekontrol 
Øvrigt lønarbejde (risikoba-
seret stikprøve)*  

Lønkrav 125 122 (97 pct) 1 (1 pct) 2 (2 pct) 

Kontrol pba. kon-
krete omstændig-
heder - dvs. kontrol i 
sager, hvori der i 
forbindelse med 
sagsbehandlingen 
eller efterfølgende 
er vurderet behov 
for kontrol 

Uddannelse 
Studieaktivitet og 
arbejdstimer 

75 70 (93 pct) 0 (0 pct) 5 (7 pct) 

Medfølgende familie på 
uddannelsesområdet 

Samlivskrav 7 7 (100 pct) 0 (0 pct) 0 (0 pct) 

Beløbsordningen  Lønkrav 18 12 (67 pct) 1 (5 pct) 5 (28 pct) 
Øvrigt lønarbejde Lønkrav 41 37 (90 pct) 0 (0 pct) 4 (10 pct) 
Greencard Ydelser og ophold 5 5 (100 pct) 0 (0 pct) 0 (0 pct) 
Medfølgende familie på 
greencardområdet 

Samlivskrav og 
ydelser 

16 14 (88 pct) 1 (6 pct) 1 (6 pct) 

Au pair og praktikanter 
Samlivskrav og 
arbejdstimer 

37 29 (78 cpt) 0 (0 pct) 8 (22 pct) 

Særlige kontrolind-
satser 

Tivoli Lønkrav 16 0 (0 pct) 0 (0 pct) 16 (100 pct) 
Landbrugspraktikanter Lønkrav 5 5 (100 cpt) 0 (0pct) 0 (0 pct) 

Antal i alt (pct)   345 301 (87 pct) 3 (1 pct) 41 (12 pct) 

Kontrol pba. indbe-
retninger 

Indberetninger fra uddan-
nelsesinstitutioner om 
manglende studieaktivitet  

  228    

Indberetninger fra kommu-
ner om udbetaling af 
sociale ydelser 

  0    

Opholdstilladelser, der er blevet kontrolleret i 2015, kan være givet i 2014 eller 2013, og der er tale om både førstegangtilladelser og forlængelser.  
*) Stikprøvekontrollen af øvrigt lønarbejde er foretaget, da registersamkøring i 2015 endnu ikke kunne anvendes fuldt ud hertil. 
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration 
Beskrivelse af kategorier: 

Betingelser vurderes overholdt: I de kontrollerede sager vurderes betingelserne for opholdstilladelsen at være overholdt. Der foretages ikke yderligere. 

Behov for opmærksomhed: Kategorien omfatter sager, hvor der er behov for fortsat opmærksomhed over for en konkret tredjelandsstatsborger eller dennes 
reference (fx arbejdsgiver).  

Betingelser vurderes ikke overholdt: I disse tilfælde har der efter en konkret vurdering været grundlag for at inddrage opholdstilladelsen og/eller bede politiet 
om en nærmere undersøgelse af sagen mhp. vurdering af strafferetlig overtrædelse. 

6.0 SIRI’s deltagelse i udgående kontrolaktioner 

SIRI deltager i udgående kontrol ved virksomhedsbesøg i samarbejde med andre myndigheder, primært 
i regi af Social dumping hhv. Fælles Myndighedsindsats. Det er politiet, der har kompetencen til udgå-
ende udlændingekontrol, og styrelsen deltager derfor kun i aktioner, hvor politiet deltager. SIRI delta-
ger i aktioner rettet mod brancher, hvor der erfaringsmæssigt træffes tredjelandsstatsborgere og akti-
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oner på baggrund af konkrete anmeldelser. SIRI bistår politiet ved kontrol af antrufne udlændinges 
grundlag for ophold og arbejde og vejleder arbejdsgivere om reglerne herom. 
 

6.1.1 Tabel 4: SIRI’s deltagelse i kontrolaktioner 

Årstal 2010* 2011* 2012 2013 2014 2015 

Antal aktioner 8 6 13 15 15 35 
*Tidligere Udlændingeservice 
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

 
Med reformen af international rekruttering er SIRI’s deltagelse i udgående kontroller øget fra 2015. 
Samtidig har SIRI fået adgang til at bruge de logbøger, som bl.a. SKAT pålægger virksomheder at føre. 
Styrelsen kan bruge logbøgerne til kontrol af virksomhedens udenlandske arbejdstagere, fx deres ar-
bejdstid.  
 

SIRI har alene opgørelser af antallet af aktioner, som SIRI har deltaget i. Det er politiet, der følger op i 
forhold til, om antrufne udlændinge opholder sig og arbejder ulovligt. 

6.1.2 Diagram 3: Oversigt over brancher SIRI har deltaget i på aktioner i 2015 

 
Bemærkninger: Kategorien ”Flere forskellige brancher” dækker over aktioner, hvor besøgsstederne har været en blanding af de brancher der 
fremgår af diagrammet. 
SIRI har alene opgørelser af antallet af aktioner, som SIRI har deltaget i. Det er politiet, der følger op i forhold til, om antrufne udlændinge ophol-
der sig og arbejder ulovligt. 
Kilde: Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

7.0 Generelt om anvendt data  

Generelt er kontrollen baseret på de oplysninger, som styrelsen har adgang til ved opslag i registre, 
høring af andre myndigheder samt indhentelse af oplysninger fra udlændingen og fx den arbejdsgiver, 
uddannelsesinstitution eller værtsfamilie, som tilladelsen er tilknyttet.  
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SIRIs kontrolsager udarbejdes i ESDH-systemet (EstherH), som er udlændingemyndighedernes elektro-
niske sagsbehandlingssystem. EstherH er ikke designet som et egentligt statistiksystem, og de statisti-
ske oplysninger er derfor behæftet med usikkerhed. Til branchefordelingen af kontrolsager og kontrol-
aktionerne er der benyttet supplerende manuelle opgørelser. 
SIRIs registersamkøringsløsning trækker først og fremmest på afgørelser registreret i EstherH. Derefter 
trækkes på oplysninger fra henholdsvis Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det Centrale Personregi-
ster(CPR) og indkomstregisteret (eIndkomst). Eventuelle fejlregistreringer i disse systemer vil ligeledes 
påvirke udtrækkene. 
 
Populationen af sager, der kontrolleres i hver af SIRIs registersamkøringer er en ”øjebliks-population” 
af sager i udlændingesagsbehandlingssystemet, som kan kontrolleres lige nøjagtig på kørselstidspunk-
tet (Bemærk at populationen består af sager og ikke personer). Størrelsen af populationen afhænger 
derfor i høj grad af kørselstidspunktet, da kørselsbestemte kriterier og filtre sorterer sager fra, som ikke 
er relevante for den enkelte registersamkøring. Derudover sorteres sager også fra populationen, hvis 
personen for eksempel er blevet meddelt opholdstilladelse ved Udlændingestyrelsen eller har opnået 
ret til registrerings-/opholdsbevis ved Statsforvaltningen. I registersamkøringskontrol af opholdstilla-
delser kontrolleres sager, hvor opholdstilladelsen i samkøringsøjeblikket er gyldig, mens registersamkø-
ringskontroller af ulovligt ophold og/eller arbejde kontrollerer sager, hvor opholdstilladelsen ikke læn-
gere er gyldig i samkøringsøjeblikket. Da registersamkøringsløsningen stadig er et nyt redskab i kon-
trolarbejdet, arbejder SIRI på at gennemføre kørslerne i faste intervaller.  
 
Det bemærkes at de samme sager kan gå igen i flere forskellige registersamkøringer. Det kan både 
skyldes at personen ikke efterlever betingelserne på flere områder, fx både får udbetalt ydelser, der er i 
strid med betingelserne for opholdstilladelsen og samtidig ikke overholder samlivskravet. Det er to 
forskellige registersamkøringer, men samme sag om opholdstilladelse, der kontrolleres.  
 
I forhold til nogle ordninger er det muligt, at hele eller dele af lønnen aftalt i kontrakten modtages fra 
en virksomhed i udlandet. SIRI har dog ikke mulighed for at kontrollere løn i udlandet via registersam-
køring, og sager, hvor det er tilfældet, frasorteres derfor. SIRI benytter sig derfor i stedet fremover af 
stikprøvekontrol blandt disse tilfælde for at kontrollere om betingelserne for opholds- og arbejdstilla-
delserne efterleves. 
 
I tabellerne ses at nogle sager verserer og dermed ikke er afgjort endnu. Dette skyldes primært, at vi 
mangler svar fra politiet for at kunne træffe en afgørelse. 
 
SIRI vil fremover igen opgøre kontrolresultater på årsbasis. Opgørelsen af resultater af registersamkø-
ring samlet for 2014 og 2015 skal ses i sammenhæng med SIRI’s ibrugtagen af redskabet med ganske få 
kørsler foretaget i efteråret 2014. Øvrige resultater af kontroller i 2014 er tidligere opgjort og offentlig-
gjort. 




