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Høring over udkast til bekendtgørelser om personer, der i Afghanistan har bistået danske 
myndigheder m.v., og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutioner 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har den 25. oktober 2021 sendt fem 
bekendtgørelsesudkast i høring med en frist for eventuelle bemærkninger den 22. november 
2021. 

De fem bekendtgørelser i udkast er følgende: 

1. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved 
universiteterne. 

2. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra 
udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under 
Uddannelses- og Forskningsministeriets område. 

3. Bekendtgørelse om ændring af 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 sætter pris på muligheden for at fremkomme med bemærkninger 
til de fremsendte bekendtgørelser. 

DRC Dansk Flygtningehjælp har i vores høringssvar til L43 om midlertidig opholdstilladelse til 
personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. foreslået, at de evakuerede 
afghanere, der er meddelt opholdstilladelse efter særloven, får adgang til videregående 
uddannelser under både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet uden 
egenbetaling på lige fod med f.eks. flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 
§ 7 og § 8, stk. 1 og 2. 
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Vi finder det derfor positivt, at de foreslåede ændringer af bekendtgørelserne vil medføre, at 
personer, der meddeles midlertidig opholdstilladelse efter særloven, kan få adgang til de 
videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet uden 
deltagerbetaling for heltidsuddannelser, og at de samtidig får adgang til deltidsuddannelse og 
åben uddannelse med statstilskud og delvis deltagerbetaling på lige fod med andre.  

Vi finder det ligeledes positivt, at det foreslås, at reglerne træder i kraft den 1. december 2021 
og dermed kort tid efter særlovens ikrafttrædelse og efterfølgende meddelelse af 
opholdstilladelse til de evakuerede afghanere. 

DRC Dansk Flygtningehjælp vil foreslå, at der foretages de nødvendige ændringer af 
bekendtgørelsen om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de kunstneriske 
uddannelser under Kulturministeriet, så de ligeledes får ret til uddannelse på de videregående 
kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet uden egenbetaling. Det fremgår af den 
kommenterede høringsoversigt vedrørende L43 forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse 
til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., at Kulturministeriet er 
indstillet på det. 
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