FAKTAARK

Greencardordningen målrettes

Formålet med greencardordningen er at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft.
Flertallet af greencardhavere er imidlertid beskæftiget inden for brancher, der normalt forbindes med ufaglært arbejdskraft. Derfor målrettes ordningen, så den i højere grad understøtter virksomhedernes behov for højt kvalificeret arbejdskraft.
Skærpet og målrettet pointsystem

Kravene til sprogkundskaber skærpes, så ansøgerens sproglige niveau i engelsk og
tysk skal være højere, før det giver point. Fremover kan sproglige kundskaber kun
dokumenteres ved en anerkendt sprogtest. Det vil sikre, at de greencardhavere, der
kommer til Danmark, har bedre muligheder for at begå sig på arbejdsmarkedet.
Pointsystemet målrettes samtidig efterspørgslen på arbejdsmarkedet så ansøgere,
der har en uddannelse inden for et område med mangel på arbejdskraft, kan gives
30 point mod i dag 10 point. Greencardordningen tager derved i højere grad hensyn
til konjunkturudsving. Samtidig øges antallet af point, der gives for en eksa-

men fra et anerkendt universitet.
Det skal ikke længere være muligt at opnå point for arbejdserfaring og alder.
Varighed af greencards og skærpelse af krav til indtjening

Et greencard gives for to år i stedet for tre år. Efter ét år kontrolleres om greencardhavere har indberettet skattepligtig indkomst på mindst 50.000 kr. Hvis ikke,
inddrages greencardet.
Betingelserne for at få forlænget et greencard skærpes, så en greencardhaver inden
for det seneste år forud for forlængelsen skal have tjent, hvad der svarer til den
gennemsnitlige startløn for bachelorer på 315.000 kr. (2014-tal). På den måde sikres det i højere grad, at greencardhavere har lønforhold, der matcher deres uddannelsesniveau.
Skærpede krav for at medbringe familie

Greencardhaveres ret til at medbringe deres familie begrænses. Greencardhaveren
skal kunne dokumentere at være i beskæftigelse med en lønindtægt, der modsvarer
kontanthjælpssatsen for enlige ikke forsørgere over 30 år, svarende til 10.689 kr.
om måneden (ca. 130.000 kr. om året), før greencardhaverens medfølgende familie
kan få opholdstilladelse i Danmark. Herudover skal greencardhaveren kunne forsøge sin familie.
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