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Danske Universiteter roser regeringens udspil om international rekruttering
Danske Universiteter er begejstret for regeringens bud på en reform af den internationale
rekruttering. Ralf Hemmingsen, talsmand for Danske Universiteter, kalder reformen nødvendig.
Reglerne på området for tildeling af opholds- og arbejdstilladelser til forskere og studerende er i dag
ekstremt restriktive og har ikke fulgt med udviklingen af videnssamfundet. Derfor hilser talsmand for
Danske Universiteter, Ralf Hemmingsen, regeringens udspil velkomment.
“Universiteterne ser lige nu groteske eksempler på, hvor dårligt reglerne fungerer i dag. Eksempelvis
skal dygtige internationale ph.d.-studerende forlade landet i det øjeblik, de har afleveret deres
afhandling – i stedet for at få mulighed for at finde et job i Danmark, så samfundet kunne få gavn af
deres viden og kompetencer. Det tager regeringen nu fat på at løse”, siger Ralf Hemmingsen.
Reformen forbedrer vilkårene for tiltrækning af højtuddannet, internationalt talent og har længe
været ventet på universiteterne.
“Udvekslingen af viden med udlandet er helt afgørende – både for universiteterne og for samfundet
som helhed. Det er stærkt tiltrængt med en modernisering af de danske regler for modtagelse og
ophold for forskere og studerende fra udlandet, og universiteterne har brug for det gennembrud, som
regeringen lægger op til. Reformen giver for eksempel universiteterne bedre mulighed for at tiltrække
topforskere og fastholde talent”, siger Ralf Hemmingsen.
Det er et godt tidspunkt for en reform, som både kommer det eksisterende talentspild til livs og
samtidig skaber vækst og arbejdspladser:
“Jeg tror, det er vigtigt at fremhæve, at tilgangen af internationalt talent faktisk bidrager til at skabe
danske arbejdspladser. Vi ved, at tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent er med til at
udvide arbejdsmarkedet for højtuddannede. Danmark får for alvor problemer med
vidensarbejdspladser, hvis vi ikke anerkender, at viden ikke kender grænser”, udtaler Ralf
Hemmingsen og fortsætter:
“Der er stadig enkelte udeståender, som vi gerne vil have løst, nu da sagen er åbnet på konstruktiv
vis, men regeringens udspil adresserer langt de fleste af de problemer, universiteterne har haft på
området. Jeg er ikke i tvivl om, at reformen vil være til gavn for både universiteterne og
virksomhederne i Danmark”.

Danske Universiteter håber derfor, at regeringens forslag vil blive gennemført.
Regeringens forslag til reform kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (www.bm.dk).
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