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Se vedlagte høringsliste 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering 

ved videregående uddannelser 

 

Regeringen indgik den 2. december 2019 aftale om finansloven for 2020 med Ra-

dikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. 

 

Det anføres i finanslovsaftalen, at aftaleparterne er enige om at afskaffe loftet over 

dobbeltuddannelse. 

 

Lovforslaget er en konsekvens heraf og har til formål at ophæve reglerne om be-

grænsning af dobbeltuddannelse – det såkaldte uddannelsesloft. 

 

Det foreslås dermed, at det igen skal være muligt at gennemføre mere end én fuldt 

statsfinansieret videregående uddannelse, herunder at personer, der har gennem-

ført en videregående uddannelse, som udgangspunkt kan gennemføre en ny vide-

regående uddannelse på samme eller et lavere niveau. 

 

Det foreslås, at ændringerne træder i kraft den 1. marts 2020, således at ændrin-

gerne kan få virkning fra og med optagelsen til de videregående uddannelser som-

meren 2020.  

 

Lovforslag om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser 

forventes fremsat i Folketinget i januar II 2020. 

 

Lovudkastet og høringslisten er ligeledes offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om at modtage eventuelle be-

mærkninger til lovudkastet senest 

 

Onsdag den 18. december 2019, kl. 12.00. 

 

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

dring af adgangsreguleringsloven” i emnefeltet. 

 

Det bemærkes, at Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler personoplys-

ninger i forbindelse med behandlingen af høringssvar, herunder kontaktoplysninger 

på afsender af høringssvaret. Nærmere informationer om ministeriets behandling af 

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

Specialkonsulent 


