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Til UFS
KEA takker for høringsmuligheden vedr. bekendtgørelsesudkast, som bl.a. gør det muligt for fordrevne
personer fra Ukraine at uddanne sig i Danmark uden egen betaling.
På KEA ser vi med stor alvor på situationen i Ukraine og ser gerne at der skabes de bedst mulige rammer
for at de fordrevne personer fra Ukraine, så de kan få en så meningsfuld hverdag i Danmark som det er
muligt. Det omfatter at de kan uddanne sig og indgå aktivt på det danske arbejdsmarked på linje med
danske borgere. Vi ser derfor også positivt på den konkrete mulighed for at tage imod studerende fra
Ukraine ude at de selv skal betale for deres uddannelse, da det er afgørende for at de kan følge en
uddannelse, at de ikke selv skal betale.
På KEA vurderer vi, at de ukrainske flygtninge potentielt kan blive en vigtig ressource for Danmark og det
danske erhverv, som i den grad efterspørger kvalificeret arbejdskraft inden for de fag og brancher, som
KEA uddanner til. Vi må dog også konstatere at vores muligheder for at realisere tilbuddet om uddannelse
til de fordrevne personer fra Ukraine er begrænsede, da vi per 1. december 2021 ikke længere må optage
nye studerende på vores 11 engelsksprogede uddannelsesudbud som konsekvens af aftalen om udflytning
af uddannelsespladser fra de store byer. Det kan vi kun beklage og ærgre os over ift. netop at tilbyde
uddannelse til de fordrevne personer fra Ukraine.
Venlig hilsen
KEA
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Høring over bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra
Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen den 15. marts 2022.
Udkastet har været sendt i høring hos universiteterne.
Danske Universiteter har modtaget svar fra Københavns Universitet og Danmarks
Tekniske Universitet, der meddeler, at de ikke har bemærkninger til udkastet.
Vedlagt er høringssvaret fra Aarhus Universitet.
Danske Universiteter ser gerne, at personer, der er fordrevet fra Ukraine, kan få
mulighed for at tage enkeltfag eller på anden vis følge undervisning uden at være
optaget på en hel uddannelse, men uden at skulle betale deltagerbetaling. Dette
kunne være i den form, som er foreslået vedlagte høringssvar fra Aarhus Universitet.

Med venlig hilsen

Jesper Langergaard
Direktør
Danske Universiteter

AARHUS UNIVERSITET

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Haraldsgade 53,
DK-2100 København 0
Sendt via Danske Universiteter

Høring over bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra
Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne
AU Uddannelse

Aarhus Universitet takker for høringsmuligheden over bekendtgørelsesudkast om per
soner, der er fordrevet fra Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til insti
tutionerne.
Aarhus Universitet hilser de foreslåede bekendtgørelsesændringer velkommen. Uni
versitetet vurderer imidlertid, at de foreslåede ændringer ikke vil sikre tilstrækkeligt
mange uddannelsesmuligheder for personer fordrevet fra Ukraine.
Aarhus Universitet fremsender derfor følgende forslag:

Dato: 7. april 2022
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Med de foreslåede ændringer af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved uni
versiteterne vil personer fordrevet fra Ukraine, der opnår midlertidig opholdstilla
delse, stadig skulle betale for at tage enkeltfag på universiteterne.
Aarhus Universitet foreslår, at der gives mulighed for, at personer fordrevet fra Ukra
ine kan tage enkelte fag på danske universiteter, hvor de ikke skal betale deltagerge
byr, og hvor deres leveomkostninger finansieres. Det kan gøres via "enkeltfag", eller
man kan trække på koncepterne fra studenterudveksling.
Universiteterne har kun mulighed for at hjælpe personer fordrevet fra Ukraine via ud
vekslingsprogrammerne, hvis der er en udvekslingsaftale med et ukrainsk universitet.
Aarhus har for nuværende ingen udvekslingsaftaler med ukrainske universiteter og
har derfor ikke mulighed for at tilbyde indskrivning for et enkelt semester uden egen
betaling.
Der henstilles på den baggrund til, at der opnås hjemmel til at tilpasse udvekslingspro
grammerne, herunder suspension af krav om meritbalance og egenbetaling, så de
ukrainske studerende fortsat kan være indskrevet op deres ukrainske universitetet og
bevare tilknytningen dertil, mens de studerer i Danmark. Aarhus Universitet finder

AU Uddannelse Stab
Aarhus Universitet
Fredrik Nielsens Vej 5
8000 Aarhus C

Anna Bak Maigaard
Vicedirektør for uddannelse
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Høringssvar: Bekendtgørelsesudkast om personer, der er
fordrevet fra Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud
til institutionerne
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over
bekendtgørelsesudkast om personer, der er fordrevet fra Ukraine, og som udløser
aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne.
Danske Professionshøjskoler har ingen bemærkninger til indholdet af
bekendtgørelsesudkastet.
I forhold til ikrafttrædelsen bemærkes det imidlertid, at studerende fra Ukraine
fortsat selv vil skulle stå for deltagerbetaling indtil efterårssemesteret (jf. § 18), da
det af bekendtgørelsens § 5, stk. 3 (som ikke ændres) fremgår, at ”Ændres den
studerendes forhold i løbet af et semester således, at den studerende bliver
tilskudsudløsende efter stk. 1, vil deltagerbetalingen først falde bort fra det
kommende semester. Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede
forhold over for institutionen.”
Nogle professionshøjskoler har fået henvendelser fra enkelte ukrainske
studerende, der er i landet og i gang med en uddannelse, og hvis økonomiske
situation har ændret sig de seneste måneder.
Det foreslås derfor, at bestemmelsen vedtages med tilbagevirkende kraft, så den
også omfatter ukrainske studerende fra forårssemesteret 2022.

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler
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Uddannelses- og Forskningsministeriet
Att. Helle Rosenvold Andersson
han@ufm.dk; siu-jur@ufm.dk

Høringssvar om bekendtgørelsesudkast om personer, der
er fordrevet fra Ukraine, og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne
Maritime Uddannelser takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Vi ser positivt på og bakker op om de foreslåede ændringer i følgende bekendtgørelser:

12-04-2022

Maritime Uddannelser
Nansensgade 19
1366 København K
www.maritimeuddannelser.nu

Maj Vingum Lundø
Telefon: 24 29 33 97
E-post: mvl@rkmu.dk

1. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision
m.v. ved universiteterne.
2. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af
betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser
under Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
3. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående
uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime
uddannelsesinstitutioner m.fl.
4. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til og optag
på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation
til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner.
5. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse
på videregående niveau.
Vi vil på de maritime uddannelsesinstitutioner gerne være med til at bære vores del af denne opgave med
at hjælpe ukrainere, der er fordrevet fra deres hjemland på grund af krigen.

Med venlig hilsen
Anders Hanberg Sørensen, formand for Maritime Uddannelser
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