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Kommenteret høringsoversigt

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har den 19.
december 2011 sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om adgangsre-
gulering ved videregående uddannelser i høring blandt relevante institutioner og 
organisationer, jf. FIV alm. del – bilag 78. Herudover har høringen været offent-
liggjort på Høringsportalen.

Ved høringsfristens udløb den 25. januar 2012 var der indkommet 20 hørings-
svar. Efterfølgende er der tilkommet yderligere to høringssvar.

I dette notat er der givet et kort resumé af de væsentligste bemærkninger til lov-
forslaget. 

Overordnede bemærkninger til lovforslaget

Lovforslaget modtages generelt positivt. Det hilses velkomment, at der tilveje-
bringes de lovgivningsmæssige rammer for obligatorisk digitalisering af ansøg-
ningsproceduren. Det anføres fra flere sider, at digitalisering er en nyttig metode, 
der sparer tid og penge, og at det er vigtigt, at uddannelsessystemet i videst mulig 
omfang moderniserer og benytter denne metode.

Advokatrådet finder, at det er hensigtsmæssigt, at hjemlen og bemyndigelsen til 
at fastsætte regler om obligatorisk digital ansøgning er ens for alle de videregå-
ende uddannelser, der gennem en årrække har haft en ansøgningsprocedure, hvor 
Den Koordinerede Tilmelding har koordineret optagelsen.

Øvrige bemærkninger til lovforslaget

Danske Universiteter og Aarhus Universitet anfører, at det er væsentligt, at sy-
stemerne er tilbundsgående testet, før de tages i brug, således at risikoen for fejl i 
forbindelse med optaget i 2013 minimeres.

Syddansk Universitet og Danske Handicaporganisationer pointerer, at det er 
nødvendigt, at obligatorisk digital ansøgning understøttes af systemer, som har 
den fornødne funktionalitet og brugervenlighed, herunder tilgængelighed for 
handicappede.
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Ministeren oplyser, at UNI-C står for udviklingen af det digitale ansøgningssy-
stem optagelse.dk, og at systemet vil blive grundigt testet inden optagelsen 2013 i 
samarbejde med institutionerne og deres leverandører af administrative systemer.
Der er stor fokus på, at den obligatoriske digitalisering bliver en god løsning, 
som både tager højde for brugervenlighed, tilgængelighed og funktionalitet. Det 
skal dog også bemærkes, at det har været muligt at ansøge om optagelse digitalt 
siden 2004. Der er derfor allerede gjort mange erfaringer, som har været med til 
at kvalificere det optagelsessystem, som vi har i dag, og som også fremover vil 
være i stand til at håndtere en obligatorisk digitalisering af ansøgningsprocessen.

Danske Universiteter og Aarhus Universitet anfører, at inden anvendelsen af op-
tagelse.dk bliver obligatorisk, skal det sikres, at sikker digital identifikation bli-
ver mulig for alle ansøgergrupper, herunder grupper som i dag ikke har mulighed 
for at anvende Digital Signatur eller NemID.

Ministeren oplyser, at UNI-C og ministeriet er opmærksomme på problemstillin-
gen og følger derfor udviklingen af fælles offentlige løsninger på området.

Aarhus Universitet efterspørger muligheden for, at institutionerne selv gives mu-
lighed for at indføre obligatorisk digital kommunikation med ansøgerne.

Ministeren oplyser, at det er regeringens mål, at al kommunikation mellem bor-
gere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015. 
I den forbindelse vil det være naturligt, at også institutionerne får mulighed for at 
kommunikere digitalt med ansøgerne og med de studerende generelt.

Danmarks Tekniske Universitet bemærker, at kandidatoptaget ikke nævnes og op-
lyser, at DTU i praksis har introduceret en fuld elektronisk proces på dette områ-
de, som de derfor ønsker medtaget i lovforslaget.

Ministeren oplyser, at lovforslaget alene relaterer sig til optagelsen via Den Ko-
ordinerede Tilmelding og ikke til kandidatoptagelsen. 

Høringssvarene har således ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.


