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

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til 
bekendtgørelser om personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder 
m.v., og som udløser aktivitetsbestemte tilskud til institutionerne.

 

Vi har følgende bemærkninger:

Ophævelsestidspunktet
Det fremgår af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, 
professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl., at 
bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2021 og ophæves den 1. juni 2024. 

Danske Professionshøjskoler vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at det 
foreslåede ophævelsestidspunkt, vil betyde, at bekendtgørelsen ikke vil omfatte 
studerende, som optages på professionshøjskolerne i forbindelse med 
sommeroptaget 2024. For at opnå ret til statsfinansieret uddannelse, skal de 
studerende have en gyldig opholdstilladelse den dag, de starter deres 
uddannelse. Det årlige sommeroptag af nye studerende finder normalt sted 
ultimo juli, mens størstedelen af de udbudte uddannelser først påbegyndes i 
september.

Såfremt det er intentionen, at bekendtgørelsen også skal omfatte studerende på 
sommeroptaget 2024, foreslås det, at bestemmelsen udvides til at gælde frem til 
1. oktober 2024. 

Udløb af opholdstilladelser
Danske Professionshøjskoler vurderer herudover, at det er uklart, hvilke regler der 
er gældende i den konkrete situation, hvor en studerende har påbegyndt en 
uddannelse, inden særbekendtgørelsens udløb 1. juni 2024, men den studerendes 
opholdstilladelse udløber og skal forlænges efter særbekendtgørelsens udløb. 

Konkret er det uklart, om en forlængelse af opholdstilladelsen, efter 
særbekendtgørelsens udløb, vil være at definere som ændrede forhold hos den 
studerende, og at den ”nye” opholdstilladelse dermed ikke længere vil være 
tilskudsudløsende, såfremt forlængelsen sker efter 1. juni 2024, jf. nuværende 
bekendtgørelse § 5, stk. 4: 

”Ændres den studerendes forhold i løbet af et semester således, at den 
studerende ikke længere er tilskudsudløsende efter stk. 1, skal der betales 
deltagerbetaling efter § 18 fra det kommende semester.”
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Alternativt skal en evt. forlængelse efter 1. juni 2024 ikke forstås som en ændring 
af den studerendes forhold, hvorefter den studerende kan fortsætte med 
statsfinansieret uddannelse. 

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


