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Høringssvar over udkast til over ny SU-bekendtgørelse
og ændring af SPS-bekendtgørelsen
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast
til ny SU-bekendtgørelse og ændring af SPS-bekendtgørelsen. Vi vil først
gerne nævne følgende §§ med efter vores mening tekniske fejl:
§ 26, stk. 5:
Fejl:
… fristen efter stk. 4 og 5 omfatter …
Korrekt:
… fristen efter stk. 3 og 4 omfatter …
§ 29, stk. 8
Fejl:
… andet klip efter § 27 eller § 29 eller…
Korrekt:
… andet klip efter § 27 eller § 28 eller…
§ 103, stk. 3
Fejl: § 12, stk. 3 træder i kraft den 01-08-14.
Der er ingen stk. 3 i § 12.
Derudover har Danske Professionshøjskoler følgende bemærkninger:
Vedr. nyt kapitel 1, som samler op på hvem der har ret til uddannelsesstøtte; herunder om særlige bestemmelser for uddannelsessøgende, der ikke
er danske statsborgere:
Med de nye – og ikke ukomplicerede regler – for adgang til uddannelsesstøtte til EU/EØS borger bliver det vigtigt med tilgængelig, gennemskuelig
og fyldestgørende information om SU og SU regler på engelsk. Uddannelsesinstitutionerne har konstateret en øget vejledningsopgave overfor særligt uddannelsessøgende EU borger, som er vanskelig at løfte uden tilgængelig og fyldestgørende informationer på engelsk. Professionshøjskolerne
skal på den baggrund opfordre til at den engelske version af su.dk bliver
udbygget, så den bliver et spejl af den danske version.
Vedr. § 26, stk. 2:
Her fremstår principperne for beregning af støttetid for uddannelsessøgende, der optages direkte på institutionerne (udenom KOT) ikke tydeligt. I
beskrivelse af princippet for beregning af støttetiden ved optagelse gennem
KOT skelnes der mellem året for optagelse og året for studiestart. I beskrivelse af princippet for beregning af støttetid ved optagelse udenom KOT
tales der kun om året for optagelse. Uddannelsessøgende, der optages
udenom KOT kan godt optages i året forud for studiestart – f.eks. optages i
efteråret 2014 med studiestart februar 2015.
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Styrelsen har meldt en administrationsvejledning ud i forhold til SIS (FAQ
220-2) af 12. maj 2014, så vi ved godt hvordan reglen skal administreres,
men finder den uklart formuleret.
Vedr. præcisering af, hvornår en ansøger/studerende lever op til kravet om
at være optaget på en uddannelse senest 2 år efter afslutningen på den
adgangsgivende eksamen og dermed optjener retten til tillæg på 12 klip.
Det fremgår af SU-lovens § 17, stk. 2 at:
”Uddannelsessøgende, der senest 2 år efter afslutningen af den adgangsgivende uddannelse optages på en uddannelse, der gives støtte til inden for
klippekortet, gives en støttetid, der svarer til den normerede studietid med
et tillæg på 12. klip. Denne udvidede støttetid gives også til efterfølgende
uddannelser, der gives støtte til inden for klippekortet.”
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Der er ikke i SU bekendtgørelsen en yderligere regulering af, hvordan kravet om ”optages på en uddannelse, der gives støtte til inden for klippekortet”, skal reguleres. Vi skal hermed udtrykke en bekymring for, at denne
regel giver incitament til at lade sig optage uden reelt at have et ønske om
at påbegynde en videregående uddannelse, hvilket vil være et stort problem for sektoren, idet vi har mange uddannelser med dimensioneret optag. Dette kan betyde, at vi kommer til at stå med ledige studiepladser,
idet flere vælger ikke at møde op alternativt melder afbud sent. Vi har ikke
hjemmel til at udskrive dem, der ikke møder op uden deres tilsagn.
Det ville være hensigtsmæssigt med en udmelding omkring administration
af denne regel – er de f.eks. berettiget, så snart de har sagt ja tak til tilbud
om en studieplads og dagen efter melder afbud?
Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
Formand
Danske Professionshøjskoler
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