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Finanslovshjemmel vedr. universiteternes mulighed for at betale sagsbehandlingsge
byrer på udlændingeområdet 

I finansloven 2013 blev indført følgende hjemmel, som senere er videreført i de efterfølgende f inanslove 1 : 

Universitetet kan afholde udgifter til betaling af de gebyrer, der pålægges 
videnskabeligt personale rekrutteret fra 3. lande ved anmodning om 
arbejds- og opholdstilladelse, herunder gebyr for forlængelse af arbejds- og 
opholdstilladelse og for skift i stillingskategori. Ligeledes kan universitetet 
afholde udgifter til gebyr for medfølgende ægtefælle og børn. 

Rektor ved Aalborg Universitet beslutter, at denne hjemmel kan benyttes ved universitetet, således at 
sagsbehandlingsgebyrer fremadrettet altid betales af det tjenestested, som i øvrigt afholder lønudgiften, 
når der er tale om førstegangsansøgninger for nyrekrutterede medarbejdere, der ikke indenfor de sidste 
måneder har været ansat ved AAU 
Formålet er at sende et positivt signal til potentielle medarbejdere og imødegå evt. barrier i forbindelse 
med rekruttering af nye medarbejdere samt at sikre, at der sker en ligebehandling af nyansatte, internati
onale medarbejdere i hele organisationen uanset tjenestested. 
Det enkelte tjenested kan endvidere selv beslutte, om man i den enkelte ansættelsessag tillige ønsker at 
afholde udgifter til sagsbehandlingsgebyrer for evt. medfølgende familiemedlemmer. 

I forlængelse af ovenstående besluttes endvidere, at universitetet ikke betaler sagsbehandlingsgebyrer til 
allerede ansatte, fx ved periodeforlængelser af eksisterende stillinger eller stillingsskifte. Begrundelsen 
herfor er, at gebyrerne ikke er fastsatte af Aalborg Universitet, og at det er et forhold, som den enkelte 
medarbejder selv skal forholde sig ti l . 
Ovenstående gælder tillige evt. medfølgende familie, hvor AAU heller ikke kan betale, hvis det drejer sig 
om allerede ansatte medarbejdere. 

International Staff Office i HR-afdelingen fastlægger de administrative procedurer i forbindelse med evt. 
betaling af gebyrer/sagsomkostninger. 

1 Finanslov for finansåret 2015, § 19.22.17 side 98 
2 Pr. 1. januar 2015 vil sagsgebyrer for en ph.d.-stipendiat være kr. 1.750-4.750 og for øvrige forskere kr 
3.250-6.250. 


