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I N D S T I L L I N G  

Sag Pkt. 6. Drøftelse: Anbefalinger fra Udvalg om bedre uni-
versitetsuddannelser (UUU)  

Forelægges med henblik på 

At bestyrelsen orienterer sig i UUU udvalgets anbefalinger og KU’s imple-
mentering af disse, herunder drøfter: 
• En evt. prioritering af implementering anbefalingerne, der kan indgå i

KU’s videre implementeringsarbejde.
• KU’s kategorisering af anbefalinger (jf. bilag 3) med særlig fokus på de

tre anbefalinger, som KU ikke støtter.

Baggrund 

Regeringen nedsatte i april 2017 Udvalg om bedre universitetsuddannelser 
(UUU), som skulle undersøge, hvordan universitetsuddannelserne kan styr-
kes – både i forhold til indhold, længde og opbygning. Udvalget offentlig-
gjorde i marts 2018 sin endelige rapport med 37 anbefalinger til, hvordan 
universitetsuddannelserne kan gøres endnu bedre. UUU var sammensat med 
repræsentanter fra Danske Universiteters rektorkollegium, Dansk Industri, 
Akademikerne, Dansk Erhverv, Finansministeriet og Uddannelses- og 
Forskningsministeriet samt tre danske eksperter fra universiteterne.  

Det samlede udvalg står bag 32 af de 37 anbefalinger. De resterende fem an-
befalinger er kun støttet af et flertal i udvalget. Danske Universiteter står så-
ledes uden for anbefaling 17, 35 og 37.  

Overordnet finder KU, at UUU har leveret gode anbefalinger til at styrke 
universitetsuddannelserne, og at det politiske udspil adresserer anbefalin-



 

SIDE 2 AF 2 gerne loyalt. KU savner dog finansiering af anbefalingerne. Det årlige om-
stillingsbidrag på 2 % er en væsentlig barriere for at implementere anbefa-
lingerne, uden at der sker kvalitetsforringelser andre steder. 

Oversigt over alle 37 anbefalinger inklusive KU’s position til anbefalin-
gerne, sammenhæng til Strategi 2023 og rammekontrakt, ressourcevurdering 
samt ansvar for opfølgning fremgår af bilag 3.  

Den 17. september 2018 præsenterede ministeren sit politiske udspil til ud-
møntning af anbefalingerne. Den 6. december 2018 blev der indgået et bredt 
politisk forlig om ”Mere fleksible universitetsuddannelser”. Som opfølgning 
sendte Uddannelses- og Forskningsministeren den 14. december et lov-
forslag i høring som opfølgning på de dele af den politiske aftale, der kræ-
ver lovændring.  

Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i sidste halvdel af februar 2019 
og forventes vedtaget inden sommerferien med et bredt flertal.

 

Bilag 

1. KU’s opfølgning på anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsud-
dannelser (UUU) 

2. Udvalg om bedre universitetsuddannelser – samlede anbefalinger 
3. Oversigt over anbefalinger fra Udvalg om bedre universitetsuddannelser 

(kategoriseret opdeling) 
4. Aftale af 6. december 2018 om ”Mere fleksible universitetsuddannelser”  
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