
1

UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Fra: Jo Kjærsgaard Pedersen (JKPE - Konsulent - Danske Erhvervsakademier) 

<jkpe@danskeerhvervsakademier.dk>

Sendt: 22. juni 2020 14:02

Til: UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Cc: Helle Rosenvold Anderson

Emne: Vedrørende sagsnummer 20/01846

Til rette vedkommende 

 

Danske Erhvervsakademier takker for muligheden for at svare på Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis 

uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

Danske Erhvervsakademier hilser ændringerne velkomne og har ikke yderligere kommentarer til 

bekendtgørelsesforslagene. 

 

Venlig hilsen 

 

Jo Kjærsgaard 

Chefkonsulent 

 

Danske Erhvervsakademier 

Nansensgade 19 

1366 København K 

Mobil 5185 9560 

 

 

 
 



Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse 

for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets område

Danske Universiteter takker for ovennævnte udkast, som er modtaget i høring fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet den 11. juni 2020.

Udkastet har været sendt i høring hos universiteterne.

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet med-
deler alle, at de ikke har bemærkninger til udkastene.

Danske Universiteter har modtaget svar fra Roskilde Universitet (RUC), der bifalder 
initiativet om at indføre gratis uddannelse til flygtninge med midlertidig beskyttel-
sesstatus. RUC bemærker, at det med fordel kan præciseres, at uddannelsen til 
denne gruppe fremover finansieres gennem STÅ og ikke gennem egenbetaling, som 
tidligere har været tilfældet. RUC bemærker også, at det ikke fremgår af høringsma-
terialet, hvorvidt det forventes, at uddannelsesinstitutionerne skal revurdere ind-
komne ansøgninger fra foråret 2020. Se venligst vedhæftede høringssvar fra RUC.

Danske Universiteter har ikke i øvrigt bemærkninger til udkastene.

Med venlig hilsen

Jesper Langergaard
Direktør
Danske Universiteter

Uddannelses- og Forskningsministeriet 
Att. Helle Rosenvold Anderson

FIOLSTRÆDE 44, 1. TH 

1171 KØBENHAVN K

TLF. +45 33 36 98 00

WWW.DKUNI.DK
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Roskilde Universitet 
Administration  

UNIVERSITETSVEJ 1, Bygning 03.2-W, POSTBOX 260, 4000 ROSKILDE TELEFON: 4674-2000 
DIREKTE NUMMER:  +45 46 74 39 28,    E-POST:  kstorch@ruc.dk TELEFAX:  
Roskilde Universitet CVR-nr.: 29 05 75 59 

 

DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER DERES REFERENCE / JOURNALNUMMER 

 

Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig 

beskyttelsesstatus på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

Roskilde Universitet takker for ovennævnte udkast til bekendtgørelser, som blev modtaget fra Danske 
Universiteter d. 11. juni 2020. 

Roskilde Universitet har følgende bemærkninger til høringen: 

De ovennævnte bekendtgørelser træder i kraft fra juli 2020, hvilket giver flygtninge med midlertidig 
beskyttelsesstatus i Danmark mulighed for gratis uddannelse ved uddannelser under Uddannelses- og 
Forskningsministeriet fra efterårssemestret 2020. Det fremgår dog ikke af høringsmaterialet, hvorvidt det 
forventes, at uddannelsesinstitutionerne skal revurdere indkomne ansøgninger fra foråret 2020, så 
flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus kan påbegynde uddannelse umiddelbart efter 
bekendtgørelsernes ikrafttræden, eller om denne gruppe selv skal rette henvendelse til 
uddannelsesinstitutionerne med ønske herom. 

Roskilde Universitet bifalder initiativet om at indføre gratis uddannelse til flygtninge med midlertidig 
beskyttelsesstatus. Det kan med fordel præciseres, at uddannelsen til denne gruppe fremover finansieres 
gennem STÅ og ikke gennem egenbetaling, som tidligere har været tilfældet. 

Med venlig hilsen 

 

Rektor Hanne Leth Andersen 

22.06.20 2012-240 

 

Til Danske Universiteter 
dkuni@dkuni.dk  

MeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMeMed venlig hilsen
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    DRC Dansk Flygtningehjælp T: +45 3373 5000 

   Borgergade 10 drc@drc.ngo 

   DK 1300 København K www.drc.ngo 

   Danmark 

 

Til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

                        24. juni 2020 

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

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har sendt fem bekendtgørelser i høring d. 11. 
juni 2020 med en frist for eventuelle bemærkninger den 24. juni 2020. 

De fem bekendtgørelser i udkast er følgende: 

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 
Forskningsministeriets område. 

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

4. Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående 
niveau samt momskompensation til og revision ved maritime 
uddannelsesinstitutioner. 

5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående 
niveau. 

DRC Dansk Flygtningehjælp har ved flere høringer og andre lejligheder udtryk stor kritik af, at 
flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 – den nye midlertidige 
beskyttelsesstatus der blev indført i 2015, er stillet dårligere end andre flygtninge med 
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og stk. 2 samt § 8, stk. 1 og stk. 2. De har 
ringere rettigheder blandt andet i forhold til adgangen til gratis videregående uddannelse. 

DRC Dansk Flygtningehjælp skal derfor udtrykke stor tilfredsstillelse med, at flygtninge med 
midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § 7, stk. 3 og familiesammenførte til 
dem nu endelig opnår lige rettigheder til at tage de videregående uddannelser under 
Uddannelses- og Forskningsministeriet på samme vilkår som andre flygtninge og borgere i 
Danmark.  

Vi finder det derimod beklageligt, at der ikke foretages en koordineret ændring af alle 
relevante bekendtgørelser og love i forhold til de videregående uddannelser under 
Kulturministeriet og erhvervsuddannelserne under Børne- og Undervisningsministeriet på 
samme tid, da det udelukkende er bekendtgørelser på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område, der er sendt i høring på nuværende tidspunkt.  

DRC Dansk Flygtningehjælp har en klar forventning om, at der også foretages de nødvendige 
ændringer på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets områder snarest 
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muligt, så alle videregående uddannelser og erhvervsuddannelser bliver en reel mulighed for 
flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus og familiesammenførte til dem. 

DRC Dansk Flygtningehjælp skal ligeledes beklage, at bekendtgørelserne i høring træder i kraft 
d. 1. juli 2020 og således blot fire dage før ansøgningsfristen til kvote 1 d. 5. juli 2020. Det er 
en meget kort tidsramme i forhold til at få rette information og søge om optagelse på 
uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet. DRC Dansk 
Flygtningehjælp vil derfor opfordre til, at Uddannelses- og Forskningsministeriet gør en 
ekstraordinær indsats for at sikre sig, at relevant information om de ændrede regler på 
området, når bredt ud til alle relevante uddannelsesinstitutioner nu.  

 

Med venlig hilsen 

Charlotte Slente 

 

 

Generalsekretær 
DRC Dansk Flygtningehjælp 
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UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Fra: Maj Vingum Lundø (MVL - Konsulent - RKMU) <mvl@rkmu.dk>

Sendt: 24. juni 2020 10:50

Til: UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Cc: Helle Rosenvold Anderson; Projektkontor; Brian Thisvad (bgt@fms.dk); Charlotte Piil 

Clausen (cpc@msk.dk); forstander (forstander@svesoef.dk); Jan Møller 

(janm@marnav.dk); jfm (jfm@fms.dk); Julie Kolath (Julie.Kolath@georgstage.dk); 

mqv@martec.dk; Simon Bek Rasmussen; Simon Damkjær Olesen (sdo@simac.dk); 

Anders Hanberg Sørensen (ahs@aams.dk); Asser Amdisen 

(asser.amdisen@georgstage.dk); era (era@msk.dk); hellep (hellep@marnav.dk); Jesper 

Bernhardt (jeb@simac.dk); Pia Ankerstjerne (pan@martec.dk); Torben Dahl (td@fms.dk)

Emne: "20/01846"

Kære SIU 

 

Rektorkollegiet for de Maritime Uddannelser takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

Vi har ingen bemærkninger til høringen over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for 

flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

 

Mvh. 

Maj Vingum Lundø 

 

Maj Vingum Lundø 
Konsulent 
Rektorkollegiet for de Maritime Uddannelser 
 
Mobil: 24 29 33 97 
 
Sekretariat 
Nansensgade 19 
1366 København K 
Info@rkmu.dk 
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UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Fra: 19kontor@rigsrevisionen.dk

Sendt: 22. juni 2020 07:56

Til: UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse; Helle Rosenvold Anderson

Emne: Sagsnummer 20/01846 -  Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis 

uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og 

Forskningsministeriets område

Uddannelses- og Forskningsministeriet har den 11. juni 2020 sendt bekendtgørelse om indførelse af gratis uddannelse 
for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus i høring.  
  
Ministeriernes forpligtelse til at høre Rigsrevisionen er fastlagt af rigsrevisorloven, §§ 7 og 10 (Lovbekendtgørelse nr. 101 
af 19/01/2012) og angår revisions- og/eller regnskabsforhold, der kan have betydning for Rigsrevisionens opgaver.  
  
Vi har gennemgået bekendtgørelsen og kan konstatere, at den ikke omhandler revisions- eller regnskabsforhold i staten 
eller andre offentlige virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen.  
  
Vi har derfor ikke behandlet henvendelsen yderligere. 
  
Med venlig hilsen  
  
Mette E. Matthiasen 
Ledelsessekretariatet 

  
  

 
  
  
Landgreven 4 
DK-1301 København K 
  
Tlf. +45 33 92 84 00 
Dir. +45 33 92 85 73  
mem@rigsrevisionen.dk
  
www.rigsrevisionen.dk 

  
  
  
  

Fra: Helle Rosenvold Anderson <han@ufm.dk>  

Sendt: 11. juni 2020 09:37 

Til: Københavns Universitet (ku@ku.dk) <ku@ku.dk>; au@au.dk; sdu@sdu.dk; ruc@ruc.dk; Aalborg Universitet 

(aau@aau.dk) <aau@aau.dk>; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; cbs@cbs.dk; itu@itu.dk; Danske 

Universiteter <dkuni@dkuni.dk>; info@kadk.dk; 'a@aarch.dk' <a@aarch.dk>; 'dk@designskolenkolding.dk' 

<dk@designskolenkolding.dk>; ckr@aarch.dk; info@kp.dk; absalon@pha.dk; 'ucl@ucl.dk' <ucl@ucl.dk>; 'info@ucn.dk' 

<info@ucn.dk>; 'ucsyd@ucsyd.dk' <ucsyd@ucsyd.dk>; 'via@via.dk' <via@via.dk>; 'info@dmjx.dk' <info@dmjx.dk>; 

dfl@dfl-ollerup.dk; Danske Professionshøjskoler <Uc-dk@uc-dk.dk>; Erhvervsakademi Kolding (iba@iba.dk) 

<iba@iba.dk>; eamv@eamv.dk; easj@easj.dk; easv@easv.dk; info@eaaa.dk; kontakt@cphbusiness.dk; 

eadania@eadania.dk; kea@kea.dk; Danske Erhvervsakademier <info@danskeerhvervsakademier.dk>; fms@fms.dk; 

'info@msk.dk' <info@msk.dk>; 'marnav@marnav.dk' <marnav@marnav.dk>; 'martec@martec.dk' 

<martec@martec.dk>; 'mail@simac.dk' <mail@simac.dk>; 'stiftelsen@georgestage.dk' <stiftelsen@georgestage.dk>; 
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info@svesoef.dk; 'aams@aams.dk' <aams@aams.dk>; mvl@rkmu.dk; Rigsrevisionen <info@rigsrevisionen.dk>; 

Finansministeriets postkasse <fm@fm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; UVM - STIL <stil@stil.dk>; UFM FP SFU 

- Fællespostkasse <sfu@ufm.dk>; Studievalg <Studievalg@studievalg.dk>; drc@drc.ngo; dsf@dsfnet.dk; sofie@sfuc.dk; 

duf@duf.dk; mf@mmf.dk 

Cc: Bente Olsen <BO@ufm.dk> 

Emne: Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus 

på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

  

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sender hermed fem bekendtgørelsesudkast 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 Forskningsministeriets område. 

3. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og 

maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 

4. Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt 

momskompensation til og revision ved martime uddannelsesinstitutioner. 

5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau. 

  

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene 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 han@ufm.dk med angivelse af sagsnummer 20/01846 

i emnefeltet. 

  

Der vedhæftes endvidere høringsbrev bilagt høringsliste. 

  

Med venlig hilsen 

  
Helle Rosenvold Anderson 
Jura 
Specialkonsulent 
Direkte telefon: +45 7231 8653 
E-mail: han@ufm.dk 
  
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
  
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte  
Haraldsgade 53 
DK-2100 København Ø 
Telefon: +45 7231 7800  
E-mail: siu@ufm.dk 
www.ufm.dk 
  
Læs om styrelsens behandling af personoplysninger 
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UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Fra: Birgitte Borker Alberg

Sendt: 23. juni 2020 16:21

Til: UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse; Helle Rosenvold Anderson

Cc: Kira Gandrup; Michael Philip Poulsen

Emne: Sagsnummer 20/01846 

Til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte 

 

For god ordens skyld skal Styrelsen for Forskning og Uddannelse meddele, at styrelsen ikke har nogen bemærkninger i anledning af 

SIUs høring over  fem bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på 

Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

Birgitte Borker Alberg 

Fuldmægtig 

Telefon: +45 72 31 86 65 

E-mail: bboa@ufm.dk 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse  

Jura 

Haraldsgade 53 

DK-2100 København Ø 

Telefon: +45 3392 9700 

Fax: +45 3332 3501 

E-mail: sfu@ufm.dk 

www.ufm.dk 

 

Læs om styrelsens behandling af personoplysninger 

 

Fra: Helle Rosenvold Anderson <han@ufm.dk>  

Sendt: 11. juni 2020 09:37 

Til: Københavns Universitet (ku@ku.dk) <ku@ku.dk>; au@au.dk; sdu@sdu.dk; ruc@ruc.dk; Aalborg Universitet 

(aau@aau.dk) <aau@aau.dk>; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; cbs@cbs.dk; itu@itu.dk; Danske 

Universiteter <dkuni@dkuni.dk>; info@kadk.dk; 'a@aarch.dk' <a@aarch.dk>; 'dk@designskolenkolding.dk' 

<dk@designskolenkolding.dk>; ckr@aarch.dk; info@kp.dk; absalon@pha.dk; 'ucl@ucl.dk' <ucl@ucl.dk>; 'info@ucn.dk' 

<info@ucn.dk>; 'ucsyd@ucsyd.dk' <ucsyd@ucsyd.dk>; 'via@via.dk' <via@via.dk>; 'info@dmjx.dk' <info@dmjx.dk>; 

dfl@dfl-ollerup.dk; Danske Professionshøjskoler <Uc-dk@uc-dk.dk>; Erhvervsakademi Kolding (iba@iba.dk) 

<iba@iba.dk>; eamv@eamv.dk; easj@easj.dk; easv@easv.dk; info@eaaa.dk; kontakt@cphbusiness.dk; 

eadania@eadania.dk; kea@kea.dk; Danske Erhvervsakademier <info@danskeerhvervsakademier.dk>; fms@fms.dk; 

'info@msk.dk' <info@msk.dk>; 'marnav@marnav.dk' <marnav@marnav.dk>; 'martec@martec.dk' 

<martec@martec.dk>; 'mail@simac.dk' <mail@simac.dk>; 'stiftelsen@georgestage.dk' <stiftelsen@georgestage.dk>; 

info@svesoef.dk; 'aams@aams.dk' <aams@aams.dk>; mvl@rkmu.dk; info@rigsrevisionen.dk; Finansministeriets 

postkasse <fm@fm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; UVM - STIL <stil@stil.dk>; UFM FP SFU - Fællespostkasse 

<sfu@ufm.dk>; Studievalg <Studievalg@studievalg.dk>; drc@drc.ngo; dsf@dsfnet.dk; sofie@sfuc.dk; duf@duf.dk; 

mf@mmf.dk 

Cc: Bente Olsen <BO@ufm.dk> 
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Emne: Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus 

på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sender hermed fem bekendtgørelsesudkast 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 Forskningsministeriets område. 

3. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og 

maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 

4. Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt 

momskompensation til og revision ved martime uddannelsesinstitutioner. 

5. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau. 

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene 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 han@ufm.dk med angivelse af sagsnummer 20/01846 

i emnefeltet. 

 

Der vedhæftes endvidere høringsbrev bilagt høringsliste. 

 

Med venlig hilsen 

 
Helle Rosenvold Anderson 
Jura 
Specialkonsulent 
Direkte telefon: +45 7231 8653 
E-mail: han@ufm.dk 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte  
Haraldsgade 53 
DK-2100 København Ø 
Telefon: +45 7231 7800  
E-mail: siu@ufm.dk 
www.ufm.dk 

 
Læs om styrelsens behandling af personoplysninger 
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UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Fra: Rasmus Dalsbirk Fossing (RAFO) | VIA <rafo@via.dk>

Sendt: 22. juni 2020 15:31

Til: UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Emne: Sagsnummer 20/01846

VIA University College takker for muligheden for at kommentere på høringen. 
 
Vi har ingen bemærkninger hertil.  
 
 
 
Med venlig hilsen / Best regards 
 
Rasmus Fossing  
Juridisk partner  
 
Studieservice 
Fællesenheden 
Campus Aarhus N 
 

 
 
VIA University College 
Hedeager 2 
DK-8200 Aarhus N 
 
T: 87551039 
E: rafo@via.dk 
www.via.dk 
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UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse

Fra: Christin Jensen <chje@au.dk>
Sendt: 24. juni 2020 11:00
Til: UFM FP SIU-JUR - Fællespostkasse; Helle Rosenvold Anderson
Cc: Danske Universiteter
Emne: Sagsnr. 20/01846, høringssvar over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse 

for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og 
Forskningsministeriets område

Vedhæftede filer: Høringsbrev.PDF; Høringsliste.PDF; 1. UNI - Bekendtgørelse om tilskud og revision 
UIM.PDF; 2. KUNST - Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske 
studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses.PDF; 3. EA-
PH-MAR - Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på 
erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitut.PDF; 4. MAR - 
Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående 
niveau samt momskompensation til og revision ved maritim.PDF; 5. ÅU - 
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående 
niveau 28.02.20.PDF

Til Styrelsen for Forskning og Uddannelse 

 

Aarhus Universitet har ingen bemærkninger til høringen over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for 

flygtningen med midlertidig beskyttelsesstatus på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.  

 

Med venlig hilsen 

 

Christin Jensen 

Teamkoordinator, Uddannelsesjura 
  

 

Mobil: 93521637 
E-mail:  chje@au.dk  

http://person.au.dk/chje@au.dk    

  
  
Uddannelsesstrategisk Sekretariat 

AU Uddannelse 
Aarhus Universitet 
Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, Lokale 433 
8000 Aarhus C 
 

 
 

 

 

 

 

Fra: Helle Rosenvold Anderson <han@ufm.dk>  

Sendt: 11. juni 2020 09:37 

Til: Københavns Universitet (ku@ku.dk) <ku@ku.dk>; AU Hovedmail <au@au.dk>; sdu@sdu.dk; ruc@ruc.dk; Aalborg 

Universitet (aau@aau.dk) <aau@aau.dk>; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; cbs@cbs.dk; itu@itu.dk; 

Danske Universiteter <dkuni@dkuni.dk>; info@kadk.dk; 'a@aarch.dk' <a@aarch.dk>; 'dk@designskolenkolding.dk' 

<dk@designskolenkolding.dk>; ckr@aarch.dk; info@kp.dk; absalon@pha.dk; 'ucl@ucl.dk' <ucl@ucl.dk>; 'info@ucn.dk' 

<info@ucn.dk>; 'ucsyd@ucsyd.dk' <ucsyd@ucsyd.dk>; 'via@via.dk' <via@via.dk>; 'info@dmjx.dk' <info@dmjx.dk>; 
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dfl@dfl-ollerup.dk; Danske Professionshøjskoler <Uc-dk@uc-dk.dk>; Erhvervsakademi Kolding (iba@iba.dk) 

<iba@iba.dk>; eamv@eamv.dk; easj@easj.dk; easv@easv.dk; info@eaaa.dk; kontakt@cphbusiness.dk; 

eadania@eadania.dk; kea@kea.dk; Danske Erhvervsakademier <info@danskeerhvervsakademier.dk>; fms@fms.dk; 

'info@msk.dk' <info@msk.dk>; 'marnav@marnav.dk' <marnav@marnav.dk>; 'martec@martec.dk' 

<martec@martec.dk>; 'mail@simac.dk' <mail@simac.dk>; 'stiftelsen@georgestage.dk' <stiftelsen@georgestage.dk>; 

info@svesoef.dk; 'aams@aams.dk' <aams@aams.dk>; mvl@rkmu.dk; info@rigsrevisionen.dk; Finansministeriets 

postkasse <fm@fm.dk>; UIM Hovedpostkasse <uim@uim.dk>; UVM - STIL <stil@stil.dk>; UFM FP SFU - Fællespostkasse 

<sfu@ufm.dk>; Studievalg <Studievalg@studievalg.dk>; drc@drc.ngo; dsf@dsfnet.dk; sofie@sfuc.dk; duf@duf.dk; 

mf@mmf.dk 

Cc: Bente Olsen <BO@ufm.dk> 

Emne: Høring over bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus 

på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sender hermed fem bekendtgørelsesudkast i høring: 

 

1. Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. 

1. Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser 

under Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

2. Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og 

maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. 

3. Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt 

momskompensation til og revision ved martime uddannelsesinstitutioner. 

4. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau. 

 

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene 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 han@ufm.dk med angivelse af sagsnummer 20/01846 

i emnefeltet. 

 

Der vedhæftes endvidere høringsbrev bilagt høringsliste. 

 

Med venlig hilsen 

 
Helle Rosenvold Anderson 
Jura 
Specialkonsulent 
Direkte telefon: +45 7231 8653 
E-mail: han@ufm.dk 
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet 
 
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte  
Haraldsgade 53 
DK-2100 København Ø 
Telefon: +45 7231 7800  
E-mail: siu@ufm.dk 
www.ufm.dk 

 
Læs om styrelsens behandling af personoplysninger 
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