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Opfølgning på sag om ukrainske uddannelsesdokumenter 

 

Jeg skal hermed orientere udvalget om den seneste udvikling i sagen om mulig 

snyd med ukrainske uddannelsesdokumenter på landsbrugsområdet med henblik 

på at opnå opholdstilladelse i Danmark.  

 

I et brev af den 4. september 2020 blev udvalget orienteret om, at det ukrainske 

politi havde besluttet at indstille efterforskningen af mulig snyd med ukrainske 

uddannelsesdokumenter, idet de ikke fandt grundlag for at retsforfølge efter 

ukrainsk lov. Udvalget blev ligeledes orienteret om, at Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration (SIRI) havde besluttet at fortsætte med at anlægge en 

skærpet tilgang i sagsbehandlingen på landbrugsområdet i form af et skærpet 

dokumentationskrav, idet det fortsat var SIRIs vurdering, at der kunne være en 

formodning om omgåelse af reglerne.  

 

Den 12. oktober 2020 modtog SIRI imidlertid en henvendelse fra en ukrainsk or-

ganisation, hvori organisationen fremfører, at snyd med ukrainske uddannelses-

dokumenter fortsat finder sted. Derudover fremgår det af henvendelsen, at ukra-

insk politi på baggrund af en domstolsafgørelse, der giver organisationen medhold 

i deres anklage, har genoptaget efterforskningen af mulig snyd. Den danske am-

bassade i Kiev har efterfølgende bekræftet oplysningerne om domstolsafgørelsen. 

 

De versende sager vil fortsat være underlagt det skærpede dokumentationskrav, 

som blev indført i september 2020, ligesom personlige interviews fortsat vil blive 

anvendt i det omfang, hvor ansøgeren ikke kan fremsende tilstrækkelig dokumen-

tation, eller SIRI vurderer, at der er behov for yderligere oplysninger i sagen, samt 

i forbindelse med stikprøvekontrol. Det forhold, at ansøger og/eller uddannelses-

institutionen er direkte nævnt i efterforskningen, vil være et element i denne vur-

dering.  Det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt den skærpede tilgang har 

haft en tilstrækkelig effekt, men myndighederne vil løbende overveje behovet for 

eventuelle nye tiltag.  

 

Det er helt afgørende, at reglerne på landbrugsområdet ikke udnyttes til at skaffe 

billig udenlandsk arbejdskraft eller med henblik på at få ophold i Danmark, som 

udenlandske ansøgere ellers ikke ville kunne opnå. Jeg følger derfor også sagen 
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tæt, og udvalget vil naturligvis blive orienteret, hvis der er brug for yderligere til-

tag.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Mattias Tesfaye 

 


