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Lov nr. 375 af 28. maj om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.
Orientering om gebyrer og betaling for deltagelse i danskuddannelse og de afsluttende prøver.
Informationsbrev 3/2004
Dette brev informerer om
•

de undervisningsgebyrer, som bopælskommunen kan afkræve selvforsørgende udlændinge
m.fl., der ikke er omfattet af integrationsloven,

•

om danske statsborgeres betaling for danskuddannelse og

•

om selvstuderendes gebyr for deltagelse i de afsluttende prøver.

1. Gebyr i forbindelse med deltagelse i danskuddannelse
Danskuddannelse er vederlagsfri for udlændinge omfattet af integrationsloven.
En kommunalbestyrelse kan opkræve et gebyr pr. modul for deltagelse i danskuddannelse fra selvforsørgende udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven, jf. danskuddannelseslovens § 14.
Ved selvforsørgende forstås i denne forbindelse personer, som forsørger sig selv eller bliver forsørget
af ægtefællen eller af andre. Til gruppen hører endvidere udlændinge, hvis forsørgelsesgrundlag er
sociale pensioner, f.eks. folkepension eller invalidepension samt efterlønsmodtagere, førtidspensionister og modtagere af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Hertil kommer ledige dagpengemodtaHolbergsgade 6
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gere, der ikke er under aktivering, men henvises til danskuddannelse af kommunen efter anmodning
fra den pågældende selv.
Selvforsørgende kursister, der på grund af sygdom, barsel m.v. eller på grund af ustøttet fuldtidsbeskæftigelse har været udelukket fra at benytte sig af danskuddannelsestilbuddet, jf. danskuddannelseslovens § 2, stk. 5, og derfor har ret til forlængelse af den treårige uddannelsesperiode ud over introduktionsprogrammets ophør, opkræves ikke deltagergebyr i den forlængede uddannelsesperiode. Disse personer har ret til en forlænget danskuddannelsesperiode svarende til den periode, hvor de har været afskåret fra danskuddannelse af de nævnte grunde.
Det er frivilligt for kommunalbestyrelsen, om den vil opkræve gebyr. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at den vil opkræve gebyr for deltagelse i danskuddannelse, opkræves gebyret efter reglerne i §
15 i bekendtgørelse nr. 1014 af 10. december 2003 (uddannelsesbekendtgørelsen).
Gebyrets størrelse er forskelligt for forskellige grupper af udlændinge: højst 500 kr., 1.000 kr. eller
5.000 kr.
Der er tale om maksimumstakster, og en kommunalbestyrelse kan derfor beslutte, at gebyret skal være lavere end de nævnte satser eller som nævnt ovenfor, at gebyr slet ikke skal opkræves.
1) Gebyret er højst 500 kr. pr. modul for
•

kursister, der er meddelt opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 11, stk. 1, jf. § 22 i udlændingebekendtgørelsen,

•

udlændinge, der er omfattet af EF-reglerne (nu EU-reglerne), jf. udlændingelovens § 2, stk. 4
og 5, og § 6,

•

herboende udlændinge, der er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige og

•

danske statsborgere, der er omfattet af danskuddannelseslovens § 2, stk. 4, nr. 1 og 2.

Det drejer sig typisk om EU/EØS-statsborgere, som ikke er omfattet af EU-reglerne, men som meddeles opholdstilladelse efter de almindelige familiesammenføringsregler, jf. udlændingelovens § 9,
stk. 1, EU/EØS-borgere med opholdsbevis, herunder de pr. 1. maj 2004 nye EU-medlemslande, nordiske statsborgere, grønlændere, færinger m.fl.
Der gælder en særlig ordning for schweiziske statsborgere, der ifølge bekendtgørelse nr. 345 af 28.
maj 2002 er omfattet af de ovenfor nævnte EU-regler, hvilket betyder, at disse personer kan afkræves
et gebyr på op til 500 kr. pr. modul, jf. udlændingelovens § 2, stk. 5, jf. stk. 4.
I gruppen af personer, der kan afkræves et gebyr på op til 500 kr., hører tillige udlændinge, der har
været, men ikke længere er omfattet af integrationsloven, og som stadig har behov for danskuddannelse. Kursister, der i henhold til danskuddannelseslovens § 2, stk. 5, har ret til at få forlænget den
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treårige uddannelsesperiode skal dog som nævnt ikke betale gebyr i den forlængede uddannelsesperiode.
2) Gebyret er højst 1.000 kr. pr. modul for kursister, der er meddelt opholdstilladelse med henblik på
midlertidigt ophold i Danmark, jf. udlændingelovens § 11, stk. 1, jf. udlændingebekendtgørelsens §
22, medmindre de er omfattet af nr. 3, jf. nedenfor.
Det drejer sig typisk om personer, der er meddelt opholdstilladelse på grundlag af ansættelse hos en
herværende arbejdsgiver eller i øvrigt af erhvervsmæssige eller beskæftigelsesmæssige grunde, jf. udlændingelovens § 9 a, personer, der er meddelt opholdstilladelse som studerende (og som ikke er omfattet af nr. 3), og au pair- personer, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 1.
3) Gebyret er højst 5.000 kr. pr. modul for kursister, der er meddelt opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens § 9 c, stk. 1, med henblik på midlertidigt ophold i Danmark som studerende som led i
uddannelse eller undervisning, der primært finansieres af den studerende selv. Det er således en betingelse for at kunne opkræve et gebyr på op til 5.000 kr., at den pågældende selv, eventuelt med legat- eller anden støtte, betaler 50 pct. eller mere af omkostningerne ved uddannelsen/undervisningen.
Er dette ikke tilfældet, kan kommunalbestyrelsen kun opkræve et gebyr på op til 1.000 kr., jf. nr. 2.
Som eksempel kan nævnes tilfælde, hvor udlændingen deltager i brugerfinansieret særlig tilrettelagt
uddannelse til udlændinge på en højskole, en erhvervsskole, et seminarium m.v., der ønskes suppleret
med danskuddannelse i henhold til danskuddannelsesloven.
En kommunalbestyrelse kan tillige beslutte, at gebyret - indenfor den nævnte gruppe, 1, 2 og 3, jf.
nedenfor - nedsættes for visse grupper af kursister. Dette forudsætter dog, at kommunalbestyrelsen
iagttager de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om ligebehandling og opstiller saglige
kriterier for, hvornår gebyret nedsættes.
Som et eksempel kan nævnes, at den enkelte kommunalbestyrelse, for så vidt angår statsborgere i de
nye EU-medlemslande, der har påbegyndt danskundervisning inden den 1. maj 2004, vil kunne beslutte generelt at undlade at opkræve gebyr for denne gruppe, der pr. 1. maj 2004 ikke længere er omfattet af integrationsloven.
Oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag
Til brug for fastsættelse af deltagergebyrets størrelse kan kommunen indhente oplysninger om opholdsgrundlag i den pågældende udlændings opholdstilladelse eller opholdsbevis, som kommunen må
bede udlændingen om at medbringe til henvisningssamtalen. Kommunen har også mulighed for at se
en supplerende beskrivelse af opholdstilladelsens karakter (f.eks. studerende, missionær el. lign.) i
UdlændingeInformationsPortalen (UIP). Oplysninger om UIP findes ved at gå ind på Integrationsministeriets hjemmeside: www.inm.dk under UIP (find feltet til højre på forsiden).
Deltagergebyret betales af kursisten forud for undervisningens påbegyndelse efter nærmere bestemmelse af kommunalbestyrelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2.

-4-

Kommunalbestyrelsen kan betinge sig, at deltagergebyret betales forud for undervisningens påbegyndelse. Kommunalbestyrelsen skal henvise til danskuddannelse inden en måned efter, at den pågældende har ansøgt kommunalbestyrelsens om deltagelse i danskuddannelse, men undervisningen kan i
så fald først begynde, når gebyret er erlagt. Hvis en kursist ikke her indbetalt deltagergebyret inden
begyndelsestidspunktet for den tilbudte undervisning, begynder på trods heraf nedtællingen af treårsperioden for uddannelsesretten, og kommunalbestyrelsen anses for at have opfyldt sin henvisningsforpligtelse i tide.
Det forudsættes, at kommuner og udbydere aftaler betalingsordninger, der ikke stiller sig hindrende i
vejen for kursistens uafbrudte danskuddannelsesforløb.
2. Brugerbetaling for deltagelse i danskuddannelse
Personer, der har opnået dansk indfødsret, har ret til danskuddannelse, men skal selv betale alle de
udgifter, der er forbundet hermed. Kommunalbestyrelsen kan dog give fuldt eller delvist tilskud hertil.
En lille gruppe danske statsborgere - grønlændere, færinger m.fl., som er nævnt i danskuddannelseslovens § 2, stk. 4, skal dog ikke betale for uddannelsen, bortset fra et gebyr pr. modul på op til 500
kr., hvis de er selvforsørgende og hvis kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opkræves gebyr, se ovenfor under 1.
3. Gebyr for at indstille sig til de afsluttende prøver
Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen kan bestemme, at selvstuderende afkræves et gebyr for at
indstille sig til prøve, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen nr. 1013 af 10. december 2003 (prøvebekendtgørelsen). Ved selvstuderende forstås udlændinge, der har tilmeldt sig en prøve uden at have været
optaget til undervisning på det modul, der fører frem til prøven, jf. prøvebekendtgørelsens § 2, stk. 1,
nr. 2.
Gebyret for at indstille sig til prøve er 1.000 kr. i forbindelse med, at den pågældende indstiller sig til
henholdsvis Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3. En selvstuderende, der indstiller
sig til Studieprøven, kan afkræves et gebyr på 600 kr. for den skriftlige del og 600 kr. for den mundtlige del af prøven. Beløbet betales til den prøveafholdende udbyder.
Kursister, der har modtaget danskuddannelse hos en udbyder, der ikke er prøveafholdende udbyder,
og som har indstillet sig til en prøve som selvstuderende hos en prøveafholdende udbyder, betragtes
også som selvstuderende, jf. prøvebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 3. Gebyret for at indstille sig til
prøve betales for denne gruppe af udbyderen af danskuddannelse til den udbyder, der afholder prøven, jf. prøvebekendtgørelsens § 2, stk. 3.
Hvis kommunalbestyrelsen i bopælskommunen beslutter, at selvstuderende ikke skal betale gebyr,
betaler kommunalbestyrelsen det pågældende gebyr til den prøveafholdende udbyder, jf. prøvebekendtgørelsens § 2, stk. 4.
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Informationsbrevene er indlagt på ministeriets hjemmeside: www.inm.dk under ”danskundervisning”
og ”informationsbreve”.

Med venlig hilsen

Jette Lou

