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Til de høringsberettigede 
 
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om certificering af uddan-
nelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering 
af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) 
 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse sender hermed udkast til ny be-
kendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på 
diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgø-
relsen) i høring. 
 
Høringen offentliggøres tillige på høringsportalen: 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing  
 
Revisionen omfatter følgende væsentlige ændringer i forhold til den gæl-
dende bekendtgørelse: 
 

 Ændring af § 6 så der fremover vil være to årlige ansøgningsfrister for 
certificering: 1. marts og 1. september kl. 12.00. 

 Opdatering af gebyrtaksterne i § 7 så taksterne for hhv. certificering og 
gencertificering angives i 2016-priser. 

 Tilføjelse af tre nye valgmoduler:  
1. Arbejdsmiljøledelse i den offentlige organisation 
2. Ledelse af elevcentreret læring 
3. Ledelse med data 

 Som konsekvens af en række ændringer i studieordningen for diplom i 
ledelse (DIL) lægges der op til nedlæggelse af en række moduler i certi-
ficeringsbekendtgørelsen, da der ikke længere eksisterer en direkte me-
ritmulighed til DIL. Se bilag 1. 

 Ændring af modulnavne på en række DIL-moduler. I certificeringsbe-
kendtgørelsen er der sket en konsekvensrettelse af meritmulighederne, 
således at et givent DOL-modul refererer til det korrekte modul på DIL. 
Se bilag 1. 

 
Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017. Med den nye 
bekendtgørelse ophæves den eksisterende bekendtgørelse nr. 682 af 22. 
maj 2015. 
 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal anmode om eventuelle be-
mærkninger senest onsdag den 21. juni 2017.  
 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing
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Bemærkninger bedes sendt til: 
kith@ufm.dk   
 

 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirstine Thomsen 
Fuldmægtig  
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