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Høring over forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
og lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for 
visse flygtninge og familiesammenførte) 

Børne- og Undervisningsministeriet har den 28. august 2020 sendt udkast til lovforslag om 
ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om erhvervsuddannelser 
(Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser for visse flygtninge og 
familiesammenførte) i høring med frist for bemærkninger den 18. september 2020. 

Lovforslaget indebærer en ændring af reglerne, så flygtninge med opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 7, stk. 3 og familiesammenførte til dem får adgang til 
erhvervsuddannelser uden egenbetaling og samtidig får de samme rettigheder som de øvrige 
elever på en erhvervsuddannelse, hvad angår skolepraktikydelser, indkvartering på 
kostafdelinger, adgang til SU på grundforløbet m.v. 

DRC Dansk Flygtningehjælp har ved flere lejligheder og senest ved høring vedrørende 
bekendtgørelser om indførelse af gratis uddannelse for flygtninge med midlertidig 
beskyttelsesstatus på Uddannelses- og Forskningsministeriets område udtrykt kritik af, at 
flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 og familiesammenførte til 
dem har været stillet dårligere og ikke har haft adgang til gratis videregående uddannelser og 
erhvervsuddannelser ligesom andre. 

DRC Dansk Flygtningehjælp skal derfor udtrykke stor tilfredshed med, at flygtninge med 
opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 og familiesammenførte til dem nu endelig 
opnår lige rettigheder til at tage erhvervsuddannelser på samme vilkår som andre flygtninge, 
familiesammenførte og borgere i Danmark.  

DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at uddannelse har en stor betydning for integrationen i 
Danmark og er en væsentlig nøgle til at opnå og fastholde beskæftigelse på kort og lang sigt. 
Det er vores erfaring, at mange flygtninge og familiesammenførte har et stort ønske om at 
uddanne sig på lige fod med andre borgere. Vi anser derfor lovforslaget for positivt af flere 
årsager.  

Vi er samtidig enige i, at lovændringen kan have en særlig betydning for kvinders 
beskæftigelsesmuligheder, da langt hovedparten af flygtninge med opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 7, stk. 3 er kvinder.  
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Derudover har vi en positiv forventning om, at uledsagede mindreårige med opholdstilladelse 
efter udlændingelovens § 9c, stk. 3 nr. 1 og nr. 2 også får adgang til ungdomsuddannelser på 
erhvervsskoleområdet uden egenbetaling på lige fod med andre unge. Ligesom vi også har en 
positiv forventning om, at flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 8, stk. 3 
og familiesammenførte til dem også får adgang til alle erhvervsuddannelser uden 
egenbetaling på lige fod med andre. 

DRC Dansk Flygtningehjælp finder det derimod beklageligt, at der ikke er foretaget en 
koordineret ændring af alle relevante bekendtgørelser og love i de tre ministerier på samme 
tid, da det er med til at skabe forvirring og usikkerhed omkring de gældende regler. Vi ser frem 
til, at der også foretages de nødvendige ændringer på Kulturministeriets område snarest 
muligt, så alle videregående uddannelser og erhvervsuddannelser bliver en reel mulighed for 
flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3 og familiesammenførte til 
dem m.fl. 

DRC Dansk Flygtningehjælp vil gerne foreslå, at Børne- og Undervisningsministeriet gør en 
ekstraordinær indsats for at sikre sig, at relevant information om de ændrede regler på 
området, når bredt ud til de relevante uddannelsesinstitutioner og målgruppen.  

 

Med venlig hilsen 
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