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Børne- og Undervisningsministeriet. København, den 4. juli 2019.

a Børne- og Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til optagelse af tekstan-
mærkning om, at en afgrænset gruppe af familiesammenførte til flygtninge kan indgå i beregningen
af statstilskud mv. til erhvervsuddannelser og kombineret ungdomsuddannelse. Den foreslåede tekst-
anmærkning sikrer, at der ikke sker en ændring af de pågældende elevers afledte rettigheder i forhold
til adgang til erhvervsuddannelser med statslige tilskud eller rettigheder vedrørende skolepraktik-
ydelser mv.

Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret.

b Ved lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrie-
ringsloven og forskellige andre love (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtnin-
ge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og
overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.) er
der bl.a. sket ændringer af bestemmelserne om karakteren af opholdstilladelser for konventionsflygt-
ninge og udlændinge med beskyttelsesstatus. Der var med lovforslaget ikke tiltænkt nogen ændringer
af, hvilke afledte rettigheder konventionsflygtninge og udlændinge med beskyttelsesstatus har. Der
blev derfor gennemført en række ændringer af Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning om
tilskud mv. til erhvervsuddannelser og kombineret ungdomsuddannelse, således at tilskudsvilkårene
og elevernes rettigheder forblev uændret efter lovændringen.

Ved Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet
er der med virkning fra den 1. marts 2019 endvidere sket den ændring, at opholdstilladelse til fami-
liesammenførte til flygtninge meddeles med henblik på midlertidigt ophold.

Vilkårene for udbetaling af tilskud til udenlandske elever på erhvervsuddannelserne samt kombineret
ungdomsuddannelse reguleres i følgende love:
– Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (§ 15, stk. 5-7)
– Lov om erhvervsuddannelser (§ 19, stk. 2-4)
– Lov om kombineret ungdomsuddannelse (§ 20)
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Endvidere reguleres vilkårene for udenlandske elevers rettigheder på erhvervsuddannelser og kombi-
neret ungdomsuddannelse i følgende love:
– Lov om erhvervsuddannelser giver eleverne rettighed til skolepraktikydelse på lige vilkår med

danske elever. Loven anviser, at såfremt eleverne opfylder betingelserne for at udløse statstilskud,
opfylder de ligeledes betingelserne for at opnå skolepraktikydelse (§ 66 k, stk. 4) og for tilskud til
delvis dækning af de faglige udvalgs udgifter til svendeprøver og økonomisk støtte til værktøj,
værnemidler, befordring og lign. (§ 67 a, stk. 4).

– Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (17 b, 1. pkt.) regulerer elevernes vilkår for at opnå
lønrefusion. Loven anviser ligeledes, at virksomheden kan få refusion for lønudgifter samt tilhø-
rende udgifter, såfremt de udenlandske elever opfylder kriterierne for statstilskud.

Det følger af ovenstående lovgivning, at:
– Flygtninge, der er meddelt opholdstilladelse mhp. midlertidigt ophold, udløser statstilskud på lige

fod med udenlandske elever, der er meddelt opholdstilladelse under andre vilkår.
– Disse flygtninge, såfremt de opfylder kravene for udløsning af statstilskud, har samme rettigheder

som udenlandske elever, der er meddelt opholdstilladelse under andre vilkår (fx krav på skole-
praktikydelse, samt virksomhedens krav på lønrefusion for sådanne praktikophold).

Undtagelsen fra dette er dog elever på erhvervsuddannelser eller kombineret ungdomsuddannelse,
der har opholdstilladelser med henblik på midlertidigt ophold som familiesammenførte til flygtninge.

Det har ikke været hensigten, at bekendtgørelsesændringen skal medføre ændrede vilkår for udbeta-
ling af statstilskud til de selvejende institutioner eller rettigheder for elever betinget af, at de opfylder
betingelserne for tilskud. Med de gældende bestemmelser i Børne- og Undervisningsministeriets lov-
givning om erhvervsuddannelser og kombineret ungdomsuddannelse betyder ovenfor beskrevne be-
kendtgørelsesændring, at opholdstilladelser til familiesammenførte til flygtninge ikke indgår i bereg-
ning af tilskud til uddannelsesinstitutionerne.

Det foreslås, at der optages en tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for 2019, der
etablerer hjemmel til at udbetale tilskud til elever på erhvervsuddannelser eller kombineret ungdoms-
uddannelse, der har opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold som familiesammenførte til
flygtninge. Tekstanmærkningen etablerer endvidere hjemmel til, at disse elever fortsat har de rettig-
heder, der er betinget af, at de opfylder betingelserne for tilskud.

Det foreslås derfor, at der ved optagelse af tekstanmærkning på forslag til lov om tillægsbevilling for
2019 etableres hjemmel til, at elever på erhvervsuddannelser eller kombineret ungdomsuddannelse,
der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter § 9, stk. 1,
eller § 9 c, stk. 1, i udlændingeloven, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlænding
med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2, ved anvendelsen
af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsuddannelser, lov om kombine-
ret ungdomsuddannelse og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, er stillet som elever omfattet
af § 15, stk. 1, nr. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, § 19, stk. 2, nr. 1, i lov om
erhvervsuddannelser eller § 20, stk. 1, nr. 1, i lov om kombineret ungdomsuddannelse.

Den foreslåede tekstanmærkning sikrer, at der ikke sker en ændring af de pågældende elevers afledte
rettigheder i forhold til adgang til erhvervsuddannelser med statslige tilskud eller rettigheder vedrø-
rende skolepraktikydelser mv. for elever i erhvervsuddannelser og tilskud mv. i henhold til lov om
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Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag samt i forhold til adgang til kombineret ungdomsuddannelse
med statslige tilskud.

Børne- og Undervisningsministeriet vil snarest muligt ændre lovgivningen om erhvervsuddannelser
og kombineret ungdomsuddannelse. Indtil da vil den foreslåede tekstanmærkning blive indarbejdet
på forslag til finanslov for 2020.

Aktstykket er af hastende karakter, da familiesammenførte til flygtninge selv skal betale for under-
visningen på de ovenfor nævnte uddannelser, hvis ikke aktstykket tiltrædes. Dette har ikke været til-
sigtet, og aktstykket anmodes derfor behandlet af Finansudvalget hurtigst muligt og inden skoleårets
start 1. august 2019. Forberedelsen af aktstykket har været sat i bero som følge af valgudskrivelsen.

Tekstanmærkningen vil ikke have bebyrdende konsekvenser for institutionerne eller eleverne. Så-
fremt aktstykket ikke tiltrædes, vil det have bebyrdende konsekvenser for eleverne.

c Aktstykket forelægges for Finansudvalget nu med henblik på at etablere hjemmel til at de afledte ret-
tigheder i Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning om erhvervsuddannelser og kombineret
ungdomsuddannelse for familiesammenførte til flygtninge ikke ændres som følge af ændringer i de-
res opholdstilladelser ved Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse om udlændinges
adgang her til landet med virkning fra den 1. marts 2019.

e Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der på forslag til lov om tillægsbevil-
ling for 2019 optages følgende tekstanmærkning under § 20. Børne- og Undervisningsministeriet:

Materielle bestemmelser

"Nr. 227. ad 20.31.01. og 20.53.01.

Elever på erhvervsuddannelser eller kombineret ungdomsuddannelse, der er meddelt tidsbegrænset
opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold efter § 9, stk. 1, eller § 9 c, stk. 1, i udlændin-
geloven, jf. LBK nr. 239 af 10. marts 2019, som følge af en familiemæssig tilknytning til en udlæn-
ding med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og 2, eller § 8, stk. 1 og 2, er ved an-
vendelsen af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. LBK nr. 597 af 16. maj 2019, lov
om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr. 282 af 18. april 2018, lov om kombineret ungdomsuddannelse,
jf. LBK nr. 779 af 15. juni 2015, og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, jf. LBK 811 af 20.
juni 2018, stillet som elever omfattet af § 15, stk. 5, nr. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, § 19, stk. 2, nr. 1, i lov om erhvervsuddannelser eller § 20, stk. 1, nr. 1, i lov om kombi-
neret ungdomsuddannelse."
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f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. juli 2019

PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL

/ Sofie Schøning Frederiksen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 15-07-2019 (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis medlem af udvalget, der
stemte imod aktstykket).
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