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Høring over bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra 
Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne  
  
Udlændinge- og integrationsministeren har den 14. marts 2022 fremsat lovforslag 
nr. L 145 – Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er for-
drevet fra Ukraine1.  
 
Lovforslaget er førstebehandlet tirsdag den 15. marts 2022.  
 
Med respekt for Folketingets videre behandling af lovforslaget sendes følgende 
bekendtgørelsesudkast i høring: 
 
1. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud og revi-

sion m.v. ved universiteterne. 
2. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af 

betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannel-
ser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

3. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til vi-
deregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og ma-
ritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 

4. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til og op-
tag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskom-
pensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner. 

5. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddan-
nelse på videregående niveau. 

 
Med ændringerne i bekendtgørelsesudkastene foreslås det, at personer, der er 
fordrevet fra Ukraine, og som meddeles midlertidig opholdstilladelse af Udlændin-
gestyrelsen, jf. lovforslag nr. L 145, ikke skal opkræves fuld deltagerbetaling, da 
disse personer vil udløse aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne under Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet.  
 

                                                      
1 https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/l145/index.htm 
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Det betyder, at disse personer ikke skal betale deltagerbetaling for heltidsuddan-
nelse, der gennemføres ved institutionerne under Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet, hvis de meddeles midlertidig opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen 
efter bestemmelserne herom.   
 
Disse personer vil herved blive ligestillet med danske statsborgere og øvrige bor-
gere, som har krav på ligestilling med danske statsborgere, i relation til spørgsmål 
om betaling for ordinær heltidsuddannelse (uden deltagerbetaling) samt deltidsud-
dannelse og åben uddannelse (med statstilskud og delvis deltagerbetaling).    
 
I forbindelse med optagelse af ansøgere skal institutionerne undersøge den en-
kelte ansøgers opholdsgrundlag. Det er den pågældende ansøger, der skal frem-
lægge den nødvendige dokumentation for vedkommendes opholdstilladelse i Dan-
mark. 
 
Det forventes, at bekendtgørelsesudkastene udstedes hurtigst muligt efter udløbet 
af høringsfristen med ikrafttræden den 25. april 2022.  
 

------------------------------------ 
 
Eventuelle bemærkninger til høringen skal være Uddannelses- og Forskningssty-
relsen i hænde senest: 

 
Tirsdag den 12. april 2022, kl. 12.00 

 
Høringssvar bedes sendt elektronisk via e-mail til siu-jur@ufm.dk og med kopi til 
han@ufm.dk med angivelse af sagsnr. 22/12183 i emnefeltet. 
 
Eventuelle spørgsmål til udkastene kan rettes til specialkonsulent Helle Rosenvold 
Anderson (tlf. 7231 8653).   
 
Høringen offentliggøres på Høringsportalen: www.hoeringsportalen.dk. 
 
Høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 
efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten 
i, at vedkommendes høringssvar, inkl. navn og evt. angivet adresse eller e-mail-
adresse offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Rosenvold Anderson 
Specialkonsulent 


