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Til de på vedlagte liste anførte høringsparter 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institu-

tioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-

nelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

(Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet) 

Undervisningsministeriet sender herved udkast til forslag til lov om æn-

dring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 

voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-

nelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet) i høring. 

 

Lovudkastet er et led i udmøntningen af ”Aftale mellem regeringen, 

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti: Fi-

nansloven for 2017 (18. november 2016)”, hvor et element er indførelse 

af investeringsrammer på det statslige selvejeområde fra 2018. 

 

Hensigten med lovforslaget er at skabe bedre mulighed for politisk prio-

ritering af investeringsomfanget på det statsfinansierede selvejeområde. 

 

Med lovforslaget etableres der hjemmel til, at undervisningsministeren 

kan pålægge de statsfinansierede selvejede uddannelsesinstitutioner at 

tilpasse, udskyde, eller standse planlagte investeringer, såfremt de samle-

de budgetterede investeringer på ministerområdets statsfinansierede selv-

ejende institutioner overstiger den flerårige investeringsramme, der fast-

sættes på de årlige finanslove. Der foreslås endvidere etableret hjemmel 

til, at institutionerne på undervisningsministerens anmodning skal indbe-

rette investeringsbudgetter og regnskabstal. Endelig foreslås under-

visningsministeren bemyndiget til at fastsætte regler om forvaltningen af 

investeringsrammerne, der fastsættes på de årlige finanslove. Bemyndi-

gelsen vil kunne anvendes til løbende at kunne tilpasse administrationen. 

 

Endeligt lovforslag forventes fremsat for Folketinget marts 2017. 

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsporta-

len. 
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Undervisningsministeriet skal bede om at modtage eventuelle bemærk-

ninger til lovudkastet senest torsdag den 26. januar 2017 kl. 12.00. Hø-

ringssvar bedes sendt til mdcjc@uvm.dk med angivelse af ”Høring – 

Investeringsrammer”. 

 

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til den angivne postkasse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen-Iben R. Perelman 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 54 82 

Karen-Iben.Perelman@uvm.dk 


