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Se vedlagte høringsliste 

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

uddannelser og professionsbacheloruddannelser (Regulering af udbuds- og 

undervisningssprog på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannel-

ser) 

 

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

ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannel-

ser i høring. 

 

Lovforslaget følger op på den politiske aftale af 25. juni 2021 om reduktion af en-

gelsksprogede, videregående uddannelser. 

 

Lovforslaget lægger op til, at erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser 

fremover kun udbydes på dansk. Som følge af den politiske aftale er enkelte, kon-

krete uddannelsesudbud undtaget og kan derfor fortsat udbydes på engelsk. 

 

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget november I.  

 

Visse ændringer vil blive udmøntet nærmere på bekendtgørelsesniveau. 

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsportalen.  

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om at modtage eventuelle be-

mærkninger til lovudkastet senest  

 

2. september 2021, kl. 14.00. 

 

Høringssvar sendes til "hoeringssvar@ufm.dk" med angivelse af ”Forslag til æn-

dring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser” 

i emnefeltet.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Marianne Madsen 

(mam@ufm.dk / 72317973) eller chefkonsulent Thomas Voigt Lund (tvl@ufm.dk / 

72318664). 

 

Det bemærkes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler personoplys-

ninger i forbindelse med behandlingen af høringssvar, herunder kontaktoplysninger 

5. august 2021 
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Uddannelses- og 

Forskningsministeriet 

  

på afsender af høringssvaret. Nærmere informationer om ministeriets behandling af 

personoplysninger kan findes på https://ufm.dk/persondata-dep. 

 

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

herunder afsenders navn og e-mailadresse, som udgangspunkt efterfølgende of-

fentliggøres på Høringsportalen, samt at svaret – sammen med de øvrige hørings-

svar – oversendes til Folketinget med henblik på offentliggørelse på Folketingets 

hjemmeside. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Voigt Lund 

Chefkonsulent 


