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Høring over to bekendtgørelsesudkast som opfølgning på lov nr. 511 
af 1. maj 2019 
  
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte sender hermed to bekendtgørel-
sesudkast i høring: 
 

- Udkast til bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne. 
 

- Udkast til bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til le-
veomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. 

 

Høringen foretages som opfølgning på lov nr. 511 af 1. maj 2019 om ændring af 

universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-

uddannelser, lov om maritime uddannelser og lov om arbejdsløshedsforsikring 

m.v. (Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver 

til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse 

m.v.). Loven træder i kraft den 1. juli 2019.   

 

Bekendtgørelsesudkastene følger op på nye lovbestemmelser om udbud af aka-

demisk overbygningsuddannelse og akademisk erhvervsoverbygningsuddannelse.  

 

Bekendtgørelsesudkast om tilskud og revision m.v. ved universiteterne 

Bekendtgørelsesudkastet om tilskud og revision m.v. ved universiteterne følger 

desuden op på ændringen af universitetslovens § 28, stk. 2, hvorefter det er uni-

versitetets regnskab – og ikke årsrapporten – der skal revideres af rigsrevisor i 

henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Der henviser til de al-

mindelige bemærkninger pkt. 3.5.2. i lovforslag nr. L 201 af 13. marts 2019 og til 

bemærkningerne til § 1, nr. 26 og 27, om ændringen af universitetslovens § 28.   

 

Herudover er ændringsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 231 af 12. marts 

2019, som vedrører deltagerbetaling for visse udenlandske studerende i forbindel-

se med ændring af udlændingeloven, indarbejdet i bekendtgørelsesudkastets § 4, 

stk. 1, nr. 1. Der er som følge heraf foretaget en konsekvensrettelse i udkastets § 

4, stk. 2.  

 
Afgivelse af høringssvar  

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene skal være styrelsen i 

hænde senest fredag den 7. juni 2019, kl. 12.00, og bedes sendt elektronisk via e-

mail til siu-jur@ufm.dk og han@ufm.dk med angivelse af sagsnummer 19/020768 

i emnefeltet. 
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