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Høringssvar: Nye tilskudsbekendtgørelser

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til nye 
tilskudsbekendtgørelser. Vi har følgende bemærkninger til udkastet til 
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på
erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner
m.fl.:

Generelle bemærkninger:
Der er en generel problemstilling i forbindelse med de ikke-ressourceudløsende 
studerende (revalidenter). Her er der behov for en principiel udmelding på hvordan 
det håndteres. De ikke-ressourceudløsende studerende (revalidenter), som anvises 
fra de kommunale jobcentre er ikke omfattet af grundtilskuddet. Grundtilskuddet 
er således baseret på en ikke fuldstændig studenterpopulation. 

Danske Professionshøjskoler noterer sig, at der kræves en stringent registrering af 
oplysninger om de studerende mv., men regnemetoderne virker ligetil, hvis 
oplysningerne foreligger i en komplet og lettilgængelig form. Nogle oplysninger 
kan hentes i SIS med veldefinerede rapporter og andre oplysninger er tilgængelige 
gennem Danmarks Statistik. Danske Professionshøjskoler forventer, at ministeriet 
vil beregne og udmelde tilskuddene men ønsker samtidigt selv at kunne beregne 
dem.

Specifikke bemærkninger:
§ 2: Af de fem tilskudstyper, der er nævnt (1) grundtilskud, 2) aktivitetsbestemte 
tilskud, 3) resultattilskud og 4) kvalitetstilskud samt som 5) øvrige tilskud) er det 
kun aktivitetsbestemte tilskud og resultattilskud, der reguleres i bekendtgørelsen. 
Der kunne med fordel være en beskrivelse af de øvrige tilskud, selvom der kan 
læses om dem på ministeriets hjemmeside. Hvis øvrige tilskud kun gælder for 
universiteterne, bør dette præciseres.

§3: I stk.2.1. pkt. henvises der til §7a i lov om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser, som omhandler uddannelsesaktivitet til 
talentfulde studerende, der er optaget på en erhvervsakademi- eller 
professionsbacheloruddannelse. I stedet bør der henvises til kapitel 3 i 
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talentbekendtgørelsen, som omhandler professionsbachelor uddannelsers udbud 
af enkeltfag til talentfulde elever på ungdomsuddannelser.

§ 4, stk. 1, nr. 1: Betegnelsen ”tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for 
varigt ophold” benyttes ikke (konsekvent) af integrationsmyndighederne. Det
betyder, at der ofte er stor usikkerhed om, hvorvidt en udenlandsk statsborger
har ”mulighed for varigt ophold”. En gang imellem fremgår det nederst
på bagsiden af deres opholdskort med teksten ”MMF. Varigt ophold”,
men ved kontakt til integrationsmyndighederne oplyser de, at det ikke er en 
konsekvent praksis. Betegnelsen fremgår aldrig af egentlige opholdstilladelser.
Danske Professionshøjskoler finder det meget uheldigt, at en udenlandsk ansøgers 
retsstilling skal være så usikker, idet det for mange vil være et spørgsmål om at
kunne tage uddannelsen eller ej. Ministeriet opfordres til at arbejde
sammen med integrationsmyndighederne om en formulering, som ikke
rejser samme tvivl om ansøgernes retsstilling.

§11: Der er brug for at vide, hvordan genindskrivningssager 
(adgangsbekendtgørelse §38, stk.4. og stk.7) skal praktiseres, ift. at ansøgere, som 
tidligere har være indskrevet på uddannelsen og har haft en længere pause, kan 
blive ramt af fristen for at færdiggøre uddannelsen. Danske Professionshøjskoler 
har tidligere fået oplyst, at institutionerne skal vurdere, om ansøgeres muligheder 
for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret og efterfølgende fastsætte 
studievilkår herunder ny frist for at færdiggøre uddannelsen.

§ 11, stk. 2, nr. 3: Brugen af ordet ”afstand” mellem tal er ikke korrekt. I stedet 
forslås ”forskel” eller ”difference”.

§12: Det bør præciseres, hvordan dette skal praktiseres ift. internationale full 
degree studerende, som rejser tilbage efter færdiggørelsen af uddannelsen.

§13: Der lægges op til en halvårlig opgørelse, men Danmarks Statistik opgør kun 
beskæftigelsesgraden én gang årligt.

§16 stk. 1 og stk. 3: Af stk. 1. lægges op til opkrævning af fuld deltagerbetaling og af 
stk. 3 åbnes op for, at institutionen kan fastsætte deltagerbetaling baseret på et 
beregningsgrundlag. Det er uklart, hvilket råderum der dermed er ifht. fastsættelse 
af deltagerbetaling. Den enkelte institution skal beregne en deltagerbetaling, som 
mindst skal dække omkostningerne. I mange tilfælde har det tidligere taxameter 
været en indikator for det. Med en generel reduktion på ca. 28 pct. af taxametrene 
vil brugen af de nye taxametre give en økonomisk udfordring for institutionerne. 
For at beregne en deltagerbetaling der dækker de fulde omkostninger skal man 
reelt køre med et alternativt sæt takster. Disse skal, som det ser ud nu, 
vedligeholdes og fastsættes lokalt. Det betyder både ekstra administration for den 
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enkelte institution, men også en ugennemsigtig prisfastsættelse på tværs af 
sektoren.

§20: Det foreslås, at ESAS tilføjes sammen med SIS.

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


