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Se vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om 

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og for-

skellige andre love (Regulering af beløb, som studerende kan modtage som 

en erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb og ulønnet prak-

tik m.v., harmonisering af regler om strategiske rammekontrakter, ingen 

prækvalifikation ved overdragelse af uddannelser inden for samme geografi-

ske område) 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om 

ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professions-

bacheloruddannelser og forskellige andre love i høring. 

 

Lovforslaget indeholder følgende forslag til ændringer: 

  

 Det foreslås at hæve beløbsgrænsen for, hvor meget studerende kan mod-

tage som en erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb og uløn-

net praktik m.v. fra 3.000 kr. til 3.286 kr. pr. måned, hvilket vil svare til en regu-

lering af beløbsgrænsen fra 2017- til 2022-niveau med satsreguleringsprocen-

ten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det foreslås desuden, at denne be-

løbsgrænse fra og med den 1. januar 2023 reguleres en gang årligt med sats-

reguleringsprocenten, således at beløbsgrænsen fremover bliver justeret i takt 

med den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet. 

 

 Det foreslås desuden, at reglerne om betegnelsen strategisk rammekontrakt 

bliver harmoniseret, så de bliver tidssvarende og ensartede for alle de selv-

ejende uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets 

område. 

 

 Endeligt foreslås en ændring af lov om akkreditering af videregående uddan-

nelsesinstitutioner med henblik på at etablere en klar retlig ramme for en ud-

dannelsesinstitutions overdragelse af en godkendt uddannelse eller et god-

kendt uddannelsesudbud til en anden uddannelsesinstitution inden for det 

samme geografiske område. 

 

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget oktober I (åbningsugen).  

 

Visse ændringer vil blive udmøntet nærmere på bekendtgørelsesniveau. 
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Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

  

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsportalen.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om at modtage eventuelle be-

mærkninger til lovudkastet senest  

 

fredag den 19. august 2022, kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til "hoeringssvar@ufm.dk". 

 

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til fuldmægtig Anders Ehlers Nutz-

horn (anen@ufm.dk) eller chefkonsulent Louise Kornmaaler (lok@ufm.dk). 

 

Det bemærkes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler personoplys-

ninger i forbindelse med behandlingen af høringssvar, herunder kontaktoplysnin-

ger på afsender af høringssvaret. Nærmere informationer om ministeriets behand-

ling af personoplysninger kan findes via dette link. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet gør opmærksom på, at afgivne hørings-

svar, herunder afsenders navn og e-mailadresse, som udgangspunkt efterføl-

gende offentliggøres på Høringsportalen, samt at svaret – sammen med de øvrige 

høringssvar – oversendes til Folketinget med henblik på offentliggørelse på Folke-

tingets hjemmeside. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Louise Kornmaaler 

Chefkonsulent 

https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-departementet/horing-over-udkast-til-retsforskrifter-m-v

