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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Forlængelse af fravigelse af forpligtelse til at meddele opholdstilladelse på 
baggrund af studie-, praktikant- og au pair-ophold som følge af COVID-19 

Anmodende minister Udlændinge- og integrationsministeren 

Andre relevante 
ministerier
Problemstilling Epidemikommissionen anmodes om indstilling til udstedelse af en ny 

bekendtgørelse, der for en periode på 1 uge – dvs. frem til og med den 21. april 
2021 – forlænger indholdet af bekendtgørelse nr. 143 af 31. januar 2021 om i 
visse tilfælde at fravige Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 
forpligtelse til at meddele opholdstilladelse med henblik på studie-, praktikant- 
og au pair-ophold som følge af COVID-19.

Den gældende bekendtgørelse ophæves automatisk den 15. april 2021. 

Der pågår aktuelt politiske drøftelser vedr. en gradvis genåbning for 
rejseaktiviteten. Da der endnu ikke er opnået enighed om indholdet af en 
fremadrettet model for rejserestriktioner, herunder hvilke indrejseformål der skal 
anses for anerkendelsesværdige, er der som led i drøftelserne med partierne 
enighed om at videreføre den gældende fravigelse af SIRI’s forpligtelse til at 
meddele opholdstilladelse med henblik på studie-, praktikant- og au pair-ophold 
som følge af COVID-19, og dermed indholdet af den gældende bekendtgørelse i 
en uge – dvs. t.o.m den 21. april 2021. Dette mhp. at opnå enighed om en 
revideret model for rejserestriktioner, hvor bl.a. spørgsmålet om 
anerkendelsesværdige indrejseformål indgår. 

Dette indebærer, at Epidemikommissionen vil blive anmodet om indstilling vedr. 
en revideret model inden den 21. april 2021.

Bekendtgørelse nr. 143
Der er i den gældende udlændingelov ikke hjemmel til, at politiet kan afvise en 
udlænding, der har fået udstedt en opholdstilladelse. Politiet kan dermed ikke 
efter udlændingelovens regler forhindre en udlænding i at indrejse i Danmark, 
hvis vedkommende har en opholdstilladelse. Det gælder også, selvom formålet 
med udlændingens ophold ikke anses for anerkendelsesværdigt efter 
indrejserestriktionerne. 

Med hjemmel i den tidligere gældende epidemilovs § 12 d, stk. 3, nr. 2, udstedte 
udlændinge- og integrationsministeren (efter forhandling med 
sundhedsministeren) med virkning fra 3. februar 2021 en bekendtgørelse, 
hvorefter SIRI’s forpligtelse til at meddele opholdstilladelse med henblik på 
studieophold, praktikantophold og au pair-ophold midlertidigt fraviges. SIRI har 
således som udgangspunkt ikke meddelt opholdstilladelse til udenlandske 
studerende, praktikanter og au pair-personer siden den 3. februar 2021, idet 
udlændinge, der allerede har en opholdstilladelse i Danmark, dog fortsat har 
kunnet gøre brug af ordningerne.

Bekendtgørelsen blev udstedt på baggrund af en vurdering af, at dette 
midlertidige tiltag er påkrævet for at begrænse introduktionen af nye kendte og 
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endnu ukendte virusvarianter, da disse udgør en betydelig risiko for, at smitten 
kan stige eksponentielt i de kommende måneder. 

Bekendtgørelsen skal desuden ses i sammenhæng med de skærpede 
indrejserestriktioner, der blev indført pr. 9. januar 2021, og hvorefter 
studieophold, praktikantophold og au pair-ophold ikke længere anses for 
anerkendelsesværdige indrejseformål. 

Med bekendtgørelsen begrænses indrejseaktiviteten i Danmark. 

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at gældende regler videreføres i forhold til i visse 
tilfælde at fravige Styrelsen for International Rekruttering og Integrations 
forpligtelse til at meddele opholdstilladelse med henblik på studie-, praktikant- 
og au pair-ophold. 

Epidemikommissionen noterer sig, at der pågår politiske forhandlinger. Det 
indebærer, at Udlændinge- og integrationsministeriet forventer, at 
Epidemikommissionen inden den 21. april 2021 vil blive anmodet om indstilling 
vedr. en revideret model for krav om test og isolation efter indrejse.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med 
henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler
videreføres, ændres eller ophæves. 
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