
    
 

 

Særlig rekrutteringsordning for studerende kan øge arbejdsudbud med ca. 3.500 

personer i 2030 

 

Der mangler højtuddannet arbejdskraft indenfor en række områder i Danmark. Manglen er pt. 

meget stor indenfor it- området og det tekniske område. Men med mindre årgange fra 2030, er det 

forventeligt, at områder med høj beskæftigelse i dag uden deciderede tegn på flaskehalse, også vil 

blive præget af en stor mangel.  

 

Danmark har et begrænset antal unge med de rette kompetencer. Internationale studerende kan 

derfor udgøre en vigtig del af løsningen på den aktuelle mangel på arbejdskraft. Gruppen udgør 

allerede et rekrutteringsgrundlag for virksomhederne, men der er potentiale for at imødekomme en 

større del af erhvervslivets behov, hvis en målrettet rekruttering af dygtige unge indenfor 

mangelområderne øges. 

 

Dansk Erhverv og Dansk Industri foreslår på den baggrund at: 

 

Oprette 1000 nye studiepladser om året på universiteternes kandidat- og 

erhvervskandidatuddannelser til internationale studerende med særlig høj tilknytning til det 

danske arbejdsmarked i en ny afgrænset særordning med krav om økonomisk overskud.  

 

Såfremt universiteter og virksomheder i fællesskab formår at rekruttere studerende til disse 

studiepladser, øges arbejdsudbuddet med: 

 

- ca. 485 fuldtidspersoner allerede fra de første år. 

- ca. 3.500 fuldtidspersoner i 2030.  

 

Særordning: 

Dansk Industri og Dansk Erhverv foreslår, at initiativet grundet et højt økonomisk afkast på sigt, 

men samtidig et investeringsbehov i de første år af initiativet, afgrænses i en særordning, som 

afkobles eksisterende rammer og aftaler om SU og uddannelsesdimensionering.  

 

Formålet med særordningen er at lave en ramme om initiativet, som sikrer et årligt økonomisk 

overskud i ordningen indenfor en nærmere bestemt tidsperiode på mellem 5 og 10 år i forhold til 

øgede offentlige indtægter/udgifter. 

 

 

  



Oversigt over estimater for økonomi og arbejdsudbud i særordningen 

 

Samlet 

resultat i 

ordninge

n 

Finansieringsbehov/ov

erskud pr år 

Arbejdsudbu

d 

(kandidatniv

eau) 

Arbejdsudbu

d 

(bachelorniv

eau) 

Arbejdsud

bud (i alt) 

202

3 

-

24.175.000 -24.175.000 0 485 485 

202

4 

-

69.354.605 -45.179.605 0 988 988 

202

5 -74.926.176 -5.571.571 229 1.285 1.514 

202

6 -38.914.437 36.011.739 444 1.575 2.019 

202

7 54.166.105 93.080.542 860 1.575 2.435 

202

8 

204.532.26

3 150.366.159 1.250 1.575 2.825 

202

9 

412.515.03

6 207.982.772 1.617 1.575 3.193 

203

0 

677.760.80

4 265.245.768 1.963 1.575 3.538 

203

1 

1.000.860.

299 323.099.496 2.291 1.575 3.866 

203

2 

1.381.940.5

63 381.080.263 2.601 1.575 4.176 

Beregningen antager et fastholdelsesmønster, der ligner de mest efterspurgte 

uddannelsesområders fastholdelse, og at beskæftigelse i DK på længere sigt vil følge historiske 

mønstre. Der regnes med en gennemsnitlig skattebetaling på 38 procent. Indtægter fra moms og 

afgifter samt udgifter til sundhed, overførsler udover SU, forlængelse af studietiden samt øvrige 

offentlige udgifter er ikke medregnet. Beregningen antager, at halvdelen af de nye studerende 

(500) vil studere på erhvervskandidatordningen med gennemsnitligt arbejde i 25 timer om ugen. 

 

Elementer i initiativet:  

 

• Ordningen vedrører engelsksprogede studiepladser på kandidatuddannelser på de danske 

universiteter, såvel som erhvervskandidatuddannelser.  

 

• Ordningen har til hensigt at give danske virksomheder forbedrede muligheder for at 

rekruttere internationale studerende fra fagområder, som er relevante for virksomheden.  

 

• Danske erhvervsorganisationer og universiteter samarbejder om rekrutteringen af 

internationale studerende til ordningen. 

  



• Ordningen og de 1.000 studiepladser vedrører studerende, hvor der er indgået en aftale 

med virksomhed om studierelevant studiejob eller projektorienteret forløb, enten forud for 

studiestart eller under uddannelsesforløbet.  

 

• Ordningen har til hensigt at bidrage med et årligt merudbud af højtuddannet arbejdskraft 

indenfor særligt efterspurgte områder på omkring 300-500 fultidspersoner om året, samt 

et kontinuerligt merudbud af studerende som arbejdskraft i danske virksomheder, svarende 

til ca. 700 fuldtidspersoner. 

 

Regelgrundlag for særordningen 

 

• Ordningen skal bidrage positivt til statens finanser, når gruppens samlede skattebetalinger 

måles op mod uddannelsesudgifter og SU, indenfor en nærmere bestemt periode på mellem 

5-10 år. 

 

• Studiepladserne i ordningen undtages fra det nuværende loft over antallet af 

engelsksprogede studiepladser. Da ordningen hviler i sig selv økonomisk, også i forhold til 

SU, skal evt. SU-udgifter i ordningen ikke indgå i beregning af SU-loftet fra SU-forliget. 

  

• Ordningen skal være juridisk holdbar og let at administrere.  

 

• Ordningen kræver, at der findes en løsning på den aktuelle, administrative barriere for 

deltagelse i projektorienterede forløb i eller for virksomheder mm. for studerende fra 3.-

lande, såsom USA, Canada, Indien m.fl., som forventeligt vil udgøre en del af målgruppen.  

 

 


