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Beskæftigelsesministeriet,
Ved Stranden 8,
1061 København.

Høringssvar: Høringssvar til Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integra-tionsloven og lov om Det Centrale Personregister
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til Høringssvar
til Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integra-tionsloven og lov om
Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.). Vi har følgende
bemærkninger:

Danske Professionshøjskoler finder det positivt
- at det bliver lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international arbejdskraft.
- at vi får lige vilkår for international arbejdskraft og målretning af ordninger, der ikke fungerer efter hensigten.
- at Danmark kan blive bedre til at fastholde internationale studerende.
- at modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes.
- at vi får styrket virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for at skabe
vækst og velfærd i Danmark.
- at vi får gjort det lettere at være international iværksætter.

Danske Professionshøjskoler mener, at det generelt set er positivt i forhold til internationaliseringsindsatsen, hvis grundlaget for at modtage kvalificerede internationale studerende
er så gennemsigtigt og tilgængeligt som muligt.

Imidlertid forholder lovforslaget sig ikke til en tidligere påpeget problematik i forhold til obligatoriske praktikophold. Således skal studerende fra visumpligtige lande 1) søge om arbejds- og opholdstilladelse og 2) ansøge om arbejdstilladelse for at gennemføre praktik,
når denne overskrider 15 timers uddannelsespraktik om ugen. Konkret betyder det, at studerende fra visumpligtige lande skal udfylde to arbejds- og opholdstilladelser. Professionshøjskolesektoren forholder sig uforstående over for kravet om en arbejdstilladelse for
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obligatoriske praktikophold, da kravet om praktik er bekendtgørelsesbelagt og således er
en lovpligtig studieaktivitet.

Der lægges med lovforslaget også op til at reglerne for indgivelse af ansøgning skal smidiggøres. I forhold til studerende fra visumpligtige lande vil det lette betydeligt med en kortere sagsbehandlingstid af opholdstilladelse.
’Dobbeltkravet’ til arbejds- og opholdstilladelse og den lange sagsbehandlingstid udgør en
barriere, der øger risikoen for frafald til det pågældende studie i Danmark. Det er uhensigtsmæssigt ikke mindst set i lyset af regeringens ambitiøse målsætning om 50 pct. udgående mobilitet for danske studerende. Da kravet om balance mellem ind- og udgående
mobilitet fastholdes, er en øget udgående mobilitet uløseligt forbundet med øget indgående mobilitet.

Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Formand
Danske Professionshøjskoler
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