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Medlem af Folketinget Birgitte Bergman (KF) har den 19. marts 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1199 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 1199: 

 

Vil ministeren sikre, at udenlandske elever, som allerede er i Danmark og er i gang 

med et højskoleophold, kan få deres visum forlænget eller gives opholdstilladelse, 

således at de kan færdiggøre højskoleopholdet? 

 

Svar: 

 

Reglerne om mulighederne for at forlænge et visum, udover 90 dage, findes i ud-

lændingelovens § 4 b, hvoraf det fremgår, at der i særlige tilfælde kan ske en for-

længelse af retten til ophold her i landet.  

 

Der skal således som udgangspunkt foreligge helt ekstraordinære omstændigheder 

for at få forlænget retten til ophold i Danmark ud over de 90 dages ophold, som et 

Schengenvisum giver adgang til. Udgangspunktet er således, at hvis en udlænding 

er indrejst på et Schengenvisum meddelt for 90 dages ophold for at gå på højskole, 

så skal højskoleopholdet kunne rummes inden for de 90 dage. Der er således efter 

gældende ret ikke mulighed for at forlænge et visum, der er meddelt for 90 dage, 

blot fordi ansøgeren gerne vil færdiggøre et højskoleophold, der ikke har kunnet 

rummes inden for 90 dage. Hvis der er tale om et højskoleophold, der overstiger 90 

dage, vil der i stedet skulle ansøges om opholdstilladelse med henblik på studie.  

 

I forhold til muligheden for at få opholdstilladelse med henblik på studie, bliver der 

på baggrund af bekendtgørelse nr. 143 af 31. januar 2021 om i visse tilfælde at fra-

vige Styrelsen for International Rekruttering og Integrations forpligtelse til at med-

dele opholdstilladelse med henblik på studie-, praktikant- og au pair-ophold som 

følge af COVID-19, på nuværende tidspunkt ikke meddelt opholdstilladelse til visse 

typer ophold i Danmark. Det er vurderingen, at dette midlertidige tiltag er påkrævet 

for at begrænse introduktionen af nye kendte og endnu ukendte virusvarianter, da 

disse udgør en betydelig risiko for, at smitten kan stige eksponentielt i de kom-

mende måneder. Bekendtgørelsen skal desuden ses i sammenhæng med de skær-

pede rejserestriktioner, som blev indført den 9. januar 2021.  
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Jeg følger situationen tæt og er indstillet på, at vi hurtigst muligt åbner op for med-

delelsen af opholdstilladelser, når situationen tillader det. 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  
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