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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 
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