
Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 00. december 2014

1. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under
Kulturministeriet

[af kulturministeren (Marianne Jelved)]

1. Ændringsforslag
Kulturministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovfor-

slaget.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 8. oktober 2014 og var til

1. behandling den 6. november 2014. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i [4] møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og kulturministeren sendte den 17. juni 2014
dette udkast til udvalget, jf. KUU alm. del – bilag 159 (fol-
ketingsåret 2013-14). Den 8. oktober 2014 sendte kulturmi-
nisteren de indkomne høringssvar og et notat herom til ud-
valget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 4 spørgsmål til kulturministeren til

skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger [og politiske bemærkninger]
<>
Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og

Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens af-
givelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og

havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger
eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af kulturministeren, tiltrådt af <>:

Til § 14

1) I stk. 1 indsættes to steder efter »udenlandske« ordet:
»videregående«.
[Præcisering]

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1
Ændringsforslaget indebærer, at det præciseres, at ordet

»videregående« indsættes efter »udenlandske« begge steder,
hvor »udenlandske« er nævnt i § 14, stk. 1. Præciseringen
skal sikre, at det klart fremgår, at uddannelsesinstitutionerne
kun kan samarbejde med anerkendte udenlandske uddannel-
sesinstitutioner på videregående niveau om at tilrettelægge
en uddannelse således, at dele af uddannelsen kan gennem-
føres ved den udenlandske institution.

Til lovforslag nr. L 24 Folketinget 2014-15

Journalnummer
DokumentId

Kulturudvalget 2014-15
L 24  Bilag 6
Offentligt



Flemming Møller Mortensen (S) fmd.  Jan Johansen (S)  Rasmus Prehn (S)  Leif Lahn Jensen (S)  Troels Ravn (S)

Ole Sohn (S)  Karin Gaardsted (S)  Marlene Borst Hansen (RV)  Lone Loklindt (RV)  Zenia Stampe (RV)

Annette Vilhelmsen (SF)  Özlem Sara Cekic (SF)  Holger K. Nielsen (SF)  Pernille Skipper (EL)  Jørgen Arbo-Bæhr (EL)

Kim Andersen (V)  Anni Matthiesen (V) nfmd.  Hans Christian Schmidt (V)  Michael Aastrup Jensen (V)

Flemming Damgaard Larsen (V)  Bente Bendix (V)  Eyvind Vesselbo (V)  Alex Ahrendtsen (DF)  Morten Marinus (DF)

Karin Nødgaard (DF)  Pia Kjærsgaard (DF)  Mette Bock (LA)  Lars Barfoed (KF)  Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9

Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 24
Bilagsnr. Titel
1 Høringssvar og høringsnotat, fra kulturministeren
2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4 Ændringsforslag, fra kulturministeren
5 Korrektion til lovforslag om videregående kunstneriske uddannelsesin-

stitutioner under Kulturministeriet, fra kulturministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 24
Spm.nr. Titel
1 Spm. om at sikre, at der ikke sker en akademisering af scenekunstud-

dannelserne, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
2 Spm. om at undgå, at modellen med en fælles rektor ikke fører til cen-

tralisering og ensretning, til kulturministeren, og ministerens svar her-
på

3 Spm. om at redegøre for ansættelsesprocedurerne for fællesrektor og
for rektorer på de enkelte scenekunstuddannelser, til kulturministeren,
og ministerens svar herpå

4 Spm. om at sikre, at scenekunstuddannelsen fortsat er en mesterlæ-
reuddannelse, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
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