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Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for 
flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område 

 
Hermed sender Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte følgende be-
kendtgørelsesudkast i høring: 
 
1. Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. 
2. Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på 

videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets område.  

3. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsaka-
demier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.  

4. Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke vide-
regående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddan-
nelsesinstitutioner.  

5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på vide-
regående niveau.  

 
Eventuelle bemærkninger til høringen skal være styrelsen i hænde senest onsdag 
den 24. juni 2020, kl. 12.00 og bedes sendt elektronisk via e-mail til siu-
jur@ufm.dk og med kopi til han@ufm.dk med angivelse af sagsnr. 20/01846 i em-
nefeltet. 
 
For overskuelighedens skyld vedlægges bekendtgørelsesudkastene i en udgave, 
hvori ændringerne fremgår med korrektur. 
 
Baggrund 
I 2015 blev der indført en ny opholdskategori – midlertidig beskyttelsesstatus efter 
udlændingelovens § 7, stk. 3 – hvor behovet for beskyttelse skyldes de generelle 
forhold i hjemlandet. Det gav flygtninge, som ikke er individuelt forfulgte, men som 
er flygtet på grund af en særlig alvorlig situation i deres land præget af vilkårlig 
voldsudøvelse og overgreb på civile, ret til midlertidigt ophold i Danmark (midlerti-
dig beskyttelsesstatus). 
 
Indførelse af udlændingelovens § 7, stk. 3, indebar, at retten til gratis uddannelse 
ved institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet faldt bort for flygt-
ninge, der er meddelt opholdstilladelse med midlertidig beskyttelsesstatus efter 
udlændingelovens § 7, stk. 3, og for familiesammenførte til sådanne flygtninge. 
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I modsætning hertil har flygtninge med konventionsstatus og beskyttelsesstatus, 
der er meddelt efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og stk. 2, (individuelt forfulgte), 
og familiesammenførte til sådanne flygtninge, ret til gratis uddannelse ved institu-
tioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.  
 
Nye regler træder i kraft den 1. juli 2020 
Flygtninge, der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midler-
tidig ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3, og familiesammenførte 
til sådanne flygtninge, vil fra og med 1. juli 2020 blive ligestillet med flygtninge med 
konventionsstatus og beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og stk. 
2 (individuelt forfulgte).  
 
Det betyder, at denne gruppe flygtninge ikke skal betale for heltidsuddannelse, der 
gennemføres ved institutionerne under Uddannelses- og Forskningsministeriet fra 
og med den 1. juli 2020. Flygtninge, som optages på en uddannelse ved en insti-
tution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, har derfor ret til gratis hel-
tidsuddannelse, som gennemføres i det nye studieår.  
 
Denne gruppe flygtninge vil herved blive ligestillet med danske statsborgere og 
øvrige borgere, som har krav på ligestilling med danske statsborgere, i relation til 
spørgsmål om betaling for ordinær heltidsuddannelse (uden deltagerbetaling) 
samt deltidsuddannelse og åben uddannelse (delvis deltagerbetaling).  
 
Øvrige ændringer i bekendtgørelsesudkastene 
Det bemærkes, at der derudover alene er foretaget enkelte ændringer i bekendt-
gørelsesudkastene, f.eks. om indberetning af uddannelsesaktiviteten til Styrelsen 
for It og Læring til brug for annoncering på fælles informationssystem i udkastet til 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregå-
ende niveau.  
 

--------------------  

 
Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastene kan rettes til specialkonsulent 
Helle Rosenvold Anderson (tlf. 7231 8653).  

 

Høringen offentliggøres på 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-

mailadresse offentliggøres på Høringsportalen efter endt høring. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Rosenvold Anderson 

Specialkonsulent 

 


