Kontrolresultater for 2014
I 2014 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udført kontrol af overholdelse af
betingelser ved mere end 700 opholdstilladelser.
Styrelsen kontrollerede i 2014 opholdstilladelser indenfor de tre overordnede sagsområder studie, erhverv
og au pair. Fordelingen af kontrolsager indenfor sagsområderne ses nedenfor.
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Figur 1: Procentvis fordeling af 716 kontrolsager på sagsområderne studie, erhverv og au pair/praktikant

Resultatet af kontrollen viser, at betingelserne vurderes overholdt i 87 pct. af de kontrollerede sager.
På studieområdet er betingelserne vurderet overholdt i 89 pct. af sagerne. I 62 pct. af de sager, hvor
betingelserne er vurderet til ikke at være overholdt, drejer det sig om studerende, der har arbejdet mere end
de tilladte timer. I 32 pct. 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 99 pct. af sagerne i
stikprøvekontrollen og i 86 pct. af de sager, der er kontrolleret på baggrund af konkrete omstændigheder.
Overordnet set vedrører de fleste sager, hvor betingelserne ikke blev overholdt, restauration samt bygge- og
anlægsbranchen.
For området ’øvrigt lønarbejde’ er betingelserne vurderet overholdt i 95 pct. af sagerne. En stor andel (66
pct.) af de sager, hvor betingelserne vurderes ej overholdt, vedrører landbrugsbranchen.
I de sager på erhvervsområdet, hvor betingelserne vurderes ikke at være overholdt, er der typisk tale om, at
den udbetalte løn er for lav, og/eller at arbejdstageren har arbejdet for en anden arbejdsgiver end den, som
tilladelsen er stedfæstet til.

På au pair området er betingelserne vurderet overholdt i 100 pct. af stikprøvekontrollens sager og 79 pct. af
de sager, der er kontrolleret på baggrund af konkrete omstændigheder. Samtlige sager, hvor betingelserne
vurderes ej overholdt, omhandler au pairs, der er ophørt hos værtsfamilien.
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.

Resultater af vilkårskontrol af opholds- og arbejdstilladelser 2014 (opgjort pr. 27. maj 2015)
RESULTAT AF KONTROL
BEHOV FOR
OPMÆRKSOMHED

BETINGELSER VURDERES
IKKE OVERHOLDT

ANTAL (Pct)

ANTAL (Pct)

ANTAL (Pct)

100

91 (91 pct)

2 (2 pct)

7 (7 pct)

6.380

75

74 (99 pct)

0 (0 pct)

1 (1 pct)

3.229

125

121 (97 pct)

1 (1 pct)

3 (2 pct)

1.652

Au pair-ordningen (Tilfældig stikprøve)

20

20 (100 pct)

0 (0 pct)

0 (0 pct)

1.908

Uddannelsesområdet

165

127 (77 pct)

11 (7 pct)

27 (16 pct)

7

7 (100 pct)

0 (0 pct)

0 (0 pct)

Beløbsordningen og Positivlisten
(jobkortområdet)

133

115 (86 pct)

5 (4 pct)

13 (10 pct)

Øvrigt Lønarbejde

57

51 (89 pct)

3 (5 pct)

3 (5 pct)

Au pair- og praktikant- området

24

19 (79 pct)

1 (4 pct)

4 (17 pct)

Tivoli

10

1 (10 pct)

0 (0 pct)

9 (90 pct)

716

626 (87 pct)

23 (3 pct)

67 (10 pct)

SAGSOMRÅDE

Studerende på videregående uddannelser
(Risikobaseret stikprøve)
Stikprøvekontrol - tilfældig eller
baseret på vurdering af, hvor der Beløbsordningen og Positivlisten
er størst risiko for, at betingelser (Risikobaseret stikprøve)
for ophold ikke overholdes
Øvrigt Lønarbejde (Risikobaseret stikprøve)

Særlige kontrolindsatser

Medfølgende familie på uddannelsesområdet

I alt Antal (pct)

Kontrol pba. indberetninger

ANTAL
FØRSTEGANGSTILLADELSER
PÅ ORDNINGEN/OMRÅDET I
2014*

BETINGELSER VURDERES
OVERHOLDT

KONTROLTYPE

Kontrol pba konkrete
omstændigheder - dvs. kontrol i
sager, hvor der i forbindelse med
sagsbehandlingen eller
efterfølgende er vurderet behov
for kontrol

ANTAL SAGER
KONTROLLERET

Indberetninger fra uddannelsesinstitutioner
om manglende studieaktivitet

210

Indberetning fra kommuner (Udbetaling af
sociale ydelser)

1

* Antallet af førstegangstilladelser (nye tilladelser) for et givent år kan kun give indikation i forhold til den andel, der kontrolles. Opholdstilladelserne, der er blevet kontrolleret i 2014, kan være givet enten i 2013 eller
2014, og der er tale om både førstegangstilladelser og forlængelser.
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 tredjelandsborger eller dennes reference (fx arbejdsgiver). Dokumentationen i
kontrolsagsbehandlingen har dog ikke givet anledning til eller mulighed for at inddrage opholdstilladelsen 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.
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.

