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Anledning Samråd i Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi

Titel Samrådsspørgsmål A

Videnskabsministeren og undervisningsministeren bedes re-
degøre for og begrunde de væsentlige forskelle i de modeller 
for udbud af uddannelserne i udlandet, der er valgt for hhv. 
erhvervsrettede videregående uddannelser (L188) og univer-
sitetsuddannelserne (L147), herunder særligt for så vidt an-
går: 
- regler for brugerbetaling og muligheden for danske stude-
rende for at få dækket en eventuel studieafgift med udlands-
stipendium 
- regler for danske uddannelsesinstitutioners mulighed for 
selv at udbyde uddannelser i udlandet versus udbud i samar-
bejde med en udenlandsk uddannelsesinstitution?
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 Formålet med forslaget om de erhvervsrettede videregående uddannelser er at give de 
danske professionshøjskoler og erhvervsakademier mulighed for at etablere og mar-
kere sig på det globale uddannelsesmarked ved udbud af allerede eksisterende og 
godkendte danske erhvervsrettede videregående uddannelser.

 Der er her tale om, hvad man kunne kalde ’uddannelses-eksport’, hvor danske pro-
fessionshøjskoler og erhvervsakademier gives mulighed for, at udbyde godkendte 
danske erhvervsrettede videregående uddannelser af høj faglig kvalitet i udlandet.

 Hensigten med forslaget om de erhvervsrettede videregående uddannelser er, at det 
er de danske uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde de godkendte danske uddan-
nelser i udlandet.

 Det er den udbudsansvarlige danske uddannelsesinstitution, der kan udbyde uddan-
nelserne. Men det er tanken, at der skal fastsættes bestemmelser om, at udbuddet kan 
ske i en selskabskonstruktion, hvor andre uddannelsesinstitutioner kan deltage. En 
sådan selskabskonstruktion skal være med begrænset hæftelse og hjemmehørende i 
Danmark. Der er ikke krav om samarbejde med udenlandske institutioner i forbin-
delse med udbuddet. Et samarbejde kan indebære, at en udenlandsk partner forestår 
undervisning som udlagt undervisning.

 Institutionernes udenlandsvirksomhed må ikke gå ud over hovedaktiviteten, som er 
uddannelsesvirksomheden i Danmark.

 Udlandsvirksomheden skal derfor udøves som særskilt indtægtsdækket virksomhed, 
dvs. uden statslige tilskud.

 Og der vil blive fastsat bestemmelser om særskilt regnskabsaflæggelse, tilsyn, og mu-
lighed for, at undervisningsministeren kan standse aktiviteter i udlandet. Alt sammen 
for at sikre at hovedaktiviteterne i Danmark ikke påvirkes negativt.

 Efter lovforslaget udbydes de danske uddannelser i udlandet med udenlandske stude-
rende som målgruppe for optagelse.

 Baggrunden for dette er, at der umiddelbart har vist sig at være et behov herfor.

 Jeg vil gerne overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at give mulighed for at give 
danske studerende – med SU og uden deltagerbetaling – kan følge danske uddannel-
ser, der udbydes i udlandet.

 Dette spørgsmål kræver imidlertid en række overvejelser, og derfor er det ikke med-
taget i første omgang.


