
Kontrolresultater for 2013 

I 2013 har Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (nu en del af STAR) udført vilkårskontrol 

af mere end 1.100 sager.  

Vi har kontrolleret sager fra de overordnede sagsområder studie, erhverv og au pair/praktikant. Fordelingen af 

kontrolsager indenfor sagsområderne, ses nedenfor.   

Resultatet af kontrollen viser, at betingelserne vurderes at være overholdt i 86 pct. af de kontrollerede sager. 

På studieområdet er betingelserne vurderet overholdt i mere end 85 pct. af sagerne. I 57 pct. af de sager, hvor 

betingelserne ikke er overholdt, drejer det sig om studerende, der har arbejdet mere end de tilladte timer. 

Dette er en betydelig stigning sammenlignet med kontrolresultaterne for 2012, hvor kun 33 pct. af de sager, 

hvor betingelserne ikke var overholdt vedrørte ulovligt arbejde. Denne udvikling kan tilskrives, at det efter 

første halvår 2013 har været muligt at lave opslag i e-indkomst. Tidligere foretog vi høringer af SKAT i enten 25 

eller 50 pct. af sagerne, mens vi med adgang til e-indkomst laver opslag i alle sagerne.    

I en mindre andel af sagerne er betingelserne ikke overholdt pga. manglende studieaktivitet.  

På erhvervsområdet varierer resultatet af kontrollen mellem de forskellige opholdsordninger og typer af kontrol. 

For beløbsordningen/positivlisten er betingelserne vurderet overholdt i 93 pct. af sagerne i stikprøvekontrollen 

og i 85 pct. af sagerne kontrolleret på baggrund af konkrete omstændigheder. Samlet set vedrører de fleste af 

de sager, hvor betingelserne ikke blev overholdt, restaurationsbranchen.  

For området ’øvrigt lønarbejde’ er betingelserne vurderet overholdt i ca. 90 pct. af sagerne. 

I de sager på erhvervsområdet, hvor betingelserne vurderes ikke at være overholdt, er der i cirka halvdelen af 

sagerne tale om, at den udbetalte løn er lavere end det der er aftalt i kontrakten.  

På au pair-området er betingelserne vurderet overholdt i godt 92 pct. af stikprøvekontrollens sager. 

Når betingelserne for en opholdstilladelse ikke er overholdt, har vi, afhængig af omstændighederne, enten 

inddraget opholdstilladelsen (hvis den fortsat var gyldig), og/eller anmodet politiet om at foretage en nærmere 

undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for strafforfølgning. 
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Fordeling af kontrolsager på sagsområder 

Studie Erhverv Au pair/praktikant



 

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

Studerende på videregående uddannelser 

(Risikobaseret stikprøve)
250 210 (84 pct) 6 (2 pct) 34 (14 pct) 6.138

Beløbsordningen og Positivlisten          

(Risikobaseret stikprøve)
99 92 (93 pct) 1 (1 pct) 6 (6 pct)** 3.047

Øvrigt Lønarbejde (Risikobaseret 

stikprøve)
150 140 (93 pct) 1 (1 pct) 9 (6 pct)** 1.113

Au pair-ordningen (Tilfældig stikprøve) 30 29 (97 pct) 0 (0 pct) 1 (3 pct) 1.989

Uddannelsesområdet 224 185 (83 pct) 8 (3 pct) 31 (14 pct)

Medfølgende familie på 

uddannelsesområdet
15 15 (100 pct) 0 (0 pct) 0 (0 pct)

Beløbsordningen og positivlisten  242 205 (85 pct) 13 (5 pct) 24 (10 pct)**

Øvrigt Lønarbejde 50 39 (78 pct) 3 (6 pct) 8 (16 pct)**

Au pair- og praktikant- området 13 11 (85 pct) 0 (0 pct) 2 (15 pct)

IT branchen 5 5 (100 pct) 0 (0 pct) 0 (0 pct)

Restaurations branchen 5 1 (20 pct) 0 (0 pct) 4 (80 pct)

Cirkus-området 21 21 (100 pct) 0 (0 pct) 0 (0 pct)

I alt Antal (pct) 1.104 953 (86 pct) 32 (3 pct) 119 (11 pct)
Inberetninger fra 

uddannelsesinstitutioner om manglende 

studieaktivitet
249

Indberetninger fra kommuner 

(Udbetaling af sociale ydelser)
1

** Der er samlet set 47 sager på erhvervsområdet, hvori betingelserne vurderes ikke overholdt. Ud af disse er der i  21 (45%) sager tale om at ansættelsesforholdet er ophørt.

Betingelser vurderes ikke overholdt: I disse ti lfælde har der efter en konkret vurdering været grundlag for at inddrage opholdstil ladelsen og/eller bede politiet om en nærmere undersøgelse af sagen 

mhp. vurdering af strafferetlig overtrædelse.

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

Behov for opmærksomhed: Kategori omfatter sager, hvor der er behov for fortsat opmærksomhed over for en konkret tredjelandsborger eller dennes reference (fx arbejdsgiver). Dokumentationen i 

kontrolsagsbehandlingen har dog ikke givet anledning til  eller mulighed for at inddrage opholdstil ladelsen eller bede politiet om nærmere undersøgelse af sagen. Pågældende tredjelandsborger eller 

reference vil  typisk blive kontrolleret igen på et senere tidspunkt. I andre tilfælde kan der være anledning til  at gennemføre en mere generel kommunikations- eller kontrolindsats, fx rettet mod en 

branche.

RESULTAT AF KONTROL

* Antallet af førstegangstil ladelser (nye til ladelser) for et givent år kan kun give en indikation i forhold ti l  den andel, der kontrolleres. Opholdstil ladelserne, der er blevet kontrolleret i  2013, kan være 

givet i  enten 2012 eller 2013, og der er tale om både førstegangstil ladelser og forlængelser.
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