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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Indhold 

Der foreslås en indsats, der kan medvirke til at styrke særligt små og mellemstore 

virksomheders mulighed for at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificeret uden-

landsk arbejdskraft. Dette skal imødekomme udfordringen med flaskehalse i produk-

tionen hos danske virksomheder. En udfordring der betyder, at virksomheder på tværs 

af brancher må takke nej til nye ordrer. 

Indsatsen skal derfor tage afsæt i virksomhedernes behov på områder, hvor det dan-

ske arbejdsmarked ikke selv kan imødekomme efterspørgslen. 

 

Aktiviteter, som kan bidrage til at indfri indsatsens formål er: 

• Udvikling og gennemførelse af tiltrækningsforløb fra udlandet, fx rekrutte-

ringskampagner og matchmaking 

• Udvikling og gennemførelse af introduktionsforløb målrettet udenlandske 

medarbejdere, fx introduktionsforløb til det danske arbejdsmarked, sprog-

kurser, on-boarding programmer og mentorordninger 

• Udvikling og afholdelse af forløb målrettet virksomhederne, der modner 

dem til at ansætte udenlandsk arbejdskraft, fx kulturforståelse 

• Forløb der øger fastholdelsen af internationale studerende i ansættelse efter 

endt studie. 

 

Økonomi 

Det foreslås, at der i alt afsættes op til 45 mio. kr. til indsatsen, heraf op til 30,0 mio. 

kr. fra Socialfonden og op til 15,0 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler.  

 

Målgruppe 

Målgruppen for indsatsen er højtuddannede, højtkvalificerede faglærte eller personer 

med en kort videregående uddannelse fra udlandet, der bliver ansat på danske ar-

bejdspladser. 

 

Varighed 

Projekterne forventet gennemført i perioden medio 2019 - medio 2022 

 

Tidsplan 

• Initiativet forventet annonceret ultimo juli 2019 

• Frist for indsendelse af ansøgninger medio september 2019 

• Indstilling af ansøgninger til bestyrelsens godkendelse 14. november 2019 

Umiddelbart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn/afslag 

Diskussionspunkter Udmøntningen kan drøftes 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at der afsættes i alt 45,0 mio. kr. (heraf 30,0 mio. kr. fra Socialfonden 

og 15,0 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler) med fokus på at styrke til-

trækning, modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. 

 


