
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. april 2019

Forslag
til

Lov om ændring af udlændingeloven
(Ny landespecifik beløbsordning, udvidelse af positivlisten, afskaffelse af kravet om dansk bankkonto, nedsættelse af antallet

af ansatte som betingelse for virksomhedscertificering og et ensrettet og lavere selvforsørgelseskrav)

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 239 af 10.
marts 2019, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 173 af 27.
februar 2019 og senest ved lov nr. 446 af 13. april 2019,
foretages følgende ændringer:

1. I § 4 c, stk. 4, nr. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11,« til: »§
9 a, stk. 2, nr. 1-12,«.

2. § 9 a, stk. 2, nr. 1, affattes således:
»1) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse på

baggrund af en stillingsbetegnelse,
a) hvor der nationalt er mangel på kvalificeret ar-

bejdskraft,
b) hvor de regionale arbejdsmarkedsråd har vurderet,

at der regionalt er mangel på arbejdskraft,
c) hvor de fagligt afgrænsede arbejdsløshedskasser

har vurderet, at der nationalt er mangel på arbejds-
kraft inden for deres faglige område, eller

d) som er beslægtet med en stillingsbetegnelse nævnt
i litra a, b eller c,«.

3. I § 9 a, stk. 2, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:
»2) der har indgået aftale eller fået tilbud om ansættelse in-

den for et fagområde, hvor ansættelsen indebærer en
årlig aflønning på mindst 350.000 kr., hvis udlændin-
gen er statsborger i et land, som er på listen over toptre-
divelande, jf. stk. 21,«.

Nr. 2-11 bliver herefter nr. 3-12.

4. I § 9 a, stk. 2, nr. 2, der bliver nr. 3, udgår »som udbetales
til en dansk bankkonto,«.

5. I § 9 a, stk. 2, nr. 11, litra a, der bliver nr. 12, litra a, æn-
dres »jf. nr. 2« til: »jf. nr. 3«, og i nr. 11, litra b, der bliver
nr. 12, litra b, ændres »jf. nr. 3« til: »jf. nr. 4«.

6. § 9 a, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

7. I § 9 a, stk. 4, 3. pkt., der bliver 2. pkt., ændres »stk. 2, nr.
4« til: »stk. 2, nr. 5, 10 og 11«, og i 4. pkt., der bliver 3. pkt.,
ændres »stk. 2, nr. 9« til: »stk. 2, nr. 10«.

8. I § 9 a, stk. 5, 1.-4. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 11«
til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12«.

9. I § 9 a, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-8 og 11« til:
»stk. 2, nr. 1-9 og 12«.

10. I § 9 a, stk. 8, ændres »stk. 2, nr. 1-8 og 11« til: »stk. 2,
nr. 1-9 og 12«.

11. I § 9 a, stk. 9, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1-8, 10 og 11«
til: »stk. 2, nr. 1-9, 11 og 12«.

12. I § 9 a, stk. 10, 1. pkt., ændres »stk. 2, nr. 1 eller 2 eller
nr. 11, litra a-c« til: »stk. 2, nr. 1 eller 3 eller nr. 12, litra a-
c«.

13. I § 9 a, stk. 11, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:
»Stillingsbetegnelser, der er mangel på, jf. stk. 2, nr. 1,

opgøres på en liste (positivlisten) og kan tidligst udgå af li-
sten efter 2 år fra offentliggørelsesdatoen.«

14. I § 9 a, stk. 12, ændres »stk. 2, nr. 2« til: »stk. 2, nr. 2 og
3«.

15. I § 9 a, stk. 12, indsættes som 2. pkt.:
»En opholdstilladelse efter stk. 2, nr. 2, kan forlænges,

uanset at udlændingen ikke længere er statsborger i et land,
som er på listen over toptredivelande, jf. stk. 21, hvis udlæn-
dingen er i samme ansættelsesforhold, som lå til grund for
meddelelse af opholdstilladelsen.«
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16. I § 9 a, stk. 13 og 14, ændres »stk. 2, nr. 10« til: »stk. 2,
nr. 11«.

17. I § 9 a, stk. 15, nr. 2, ændres »stk. 2, nr. 11« til: »stk. 2,
nr. 12«.

18. I § 9 a, stk. 16, nr. 3, ændres »20 fuldtidsansatte« til:
»fem fuldtidsansatte«.

19. I § 9 a indsættes efter stk. 20 som nyt stykke:
»Stk. 21. Listen over toptredivelande målt på summen af

danske investeringer i udlandet og udenlandske investerin-
ger i Danmark bliver opgjort årligt som et 3-årigt glidende
gennemsnit.«

Stk. 21 og 22 bliver herefter stk. 22 og 23.

20. I § 9 a, stk. 22, der bliver stk. 23, ændres »stk. 2, nr. 2«
til: »stk. 2, nr. 2 og 3«, og der indsættes som 2. pkt.:

»De regulerede beløb afrundes til det nærmeste beløb,
som er deleligt med 1.000 kr.«

21. I § 9 h, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-11« til:
»§ 9 a, stk. 2, nr. 1-12«.

22. I § 9 m, stk. 1, ændres »nr. 1-11« til: »nr. 1-12«.

23. I § 14, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 4 og
nr. 11, litra b,« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 4 og 5 og nr. 12, litra
b,«.

24. I § 17, stk. 5, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 3 og 11« til: »§ 9
a, stk. 2, nr. 4 og 12«, og »§ 9 a, stk. 2, nr. 11« ændres til: »§
9 a, stk. 2, nr. 12«.

25. I § 19, stk. 1, nr. 12, ændres »§ 9 a, stk. 4, 4. pkt.« til: »§
9 a, stk. 4, 3. pkt.«

26. I § 40, stk. 3, ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 1-8 og 11« til: »§
9 a, stk. 2, nr. 1-9 og 12«.

27. I § 48 h, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk. 2, nr. 10« til:
»§ 9 a, stk. 2, nr. 11«, og i stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 9 a, stk.
2, nr. 10, og stk. 14« til: »§ 9 a, stk. 2, nr. 11, og stk. 14«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2019.
Stk. 2. § 1, nr. 6 og 7, finder ikke anvendelse på udlæn-

dinge, der inden den 1. juni 2019 har indgivet ansøgning om
opholdstilladelse. For disse udlændinge finder de hidtil gæl-
dende regler anvendelse.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for
Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis
de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.
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