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Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og
spaltning af uddannelsesinstitutioner m.v. og om ophævelse af lov om Det
Informationsvidenskabelige Akademi
(Mulighed for sammenlægning og spaltning af universiteter, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012, foretages følgende ændringer:
1. § 7 affattes således:
»§ 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at et universitet
kan udbyde andre videregående uddannelser efter de regler, der er fastsat for disse uddannelser. Universi‐
tetet kan endvidere efter godkendelse af en anden minister udbyde uddannelse efter regler fastsat af den‐
ne.«
2. I § 8 a, stk. 2, ændres »efter godkendelse af en anden minister, jf. § 7, og efter nærmere aftale med
denne« til: », jf. § 7,«.
3. I § 8 a indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. For kommunikation omfattet af stk. 1 og 2 kan ministeren tillige fastsætte regler om obligato‐
risk anvendelse af et bestemt digitalt system og sikker identifikation.«
Stk. 3 bliver herefter stk. 4.
4. I § 21, stk. 3, ændres »af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.« til: »og bestyrelse af fondes mid‐
ler.«
5. § 31 affattes således:
»§ 31. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra det
pågældende universitets bestyrelse godkende undtagelser fra lovens bestemmelser. Tilsvarende gælder i
forbindelse med godkendelse af sammenlægning af universiteter eller sammenlægning af universiteter og
forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører

1

(Historisk)

under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhand‐
ling med vedkommende minister.
Stk. 2. I forbindelse med godkendelse af et samarbejde efter stk. 1 kan ministeren for forskning, innova‐
tion og videregående uddannelser, for så vidt angår samarbejde mellem universiteter og statslige uddan‐
nelses- eller forskningsinstitutioner, bestemme, at statens udlæg for universitetet over for tredjemand kan
modregnes efter § 24, stk. 5, i tilskud til universitetet efter § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1.
Stk. 3. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation, ved at universitetets, den videregående uddan‐
nelsesinstitutions eller forskningsinstitutionens rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller
den fortsættende institution.
Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra besty‐
relserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at et universitet ved spaltning overdrager en
del af sine rettigheder og forpligtelser til et andet universitet, en anden forskningsinstitution eller en anden
videregående uddannelsesinstitution. Spaltning sker, ved at dele af universitetets rettigheder og forpligtel‐
ser overdrages til en eller flere bestående eller nye institutioner. For institutioner, der ikke hører under
ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling
med vedkommende minister.
Stk. 5. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 4, at der ikke sker
indskrænkninger i bestående rettigheder.
Stk. 6. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 4 kan gennemføres uden kreditorernes sam‐
tykke.
Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler i
forbindelse med et samarbejde mellem universiteter eller mellem universiteter og forskningsinstitutioner
eller andre videregående uddannelsesinstitutioner og om sammenlægninger og spaltninger.«
6. I § 38, stk. 7 og 8, ændres »Handelshøjskolen i København« til: »Copenhagen Business School – Han‐
delshøjskolen«.
7. Efter § 45 indsættes:
»§ 45 a. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af universiteter eller
andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå‐
ende Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 31, kan vælge at opretholde deres
ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution, hvortil den an‐
satte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.
Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af universiteter eller
andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå‐
ende Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 31, overgår til ansættelse under den
nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensions‐
bidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge
eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I
tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og ef‐
terindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har
midler til at afholde udgiften.
Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder,
ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes
af institutionens øverste leder.
Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af
den til enhver tid fungerende bestyrelse.
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Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 67, stk. 6-11, om
tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøj‐
skole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en pro‐
fessionshøjskole overtager sådanne tjenestemænd.«
§2
I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8.
september 2009, som ændret ved § 8 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:
1. I § 38, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »tillade« til: »godkende«.
2. I § 38, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »medie- og journalisthøjskolen«: », jf. dog stk. 2«, og i 2. pkt.
indsættes efter »videregående uddannelser«: », jf. dog stk. 2«.
3. I § 38, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »aktiver og gæld« til: »rettigheder og forpligtel‐
ser«.
4. I § 38 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en af de
institutioner, der sammenlægges efter stk. 1, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.«
Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.
5. I § 38, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »tilladelsen efter stk. 1 og 2« til: »godkendelsen
efter stk. 1 og 3 eller beslutningen efter stk. 2«.
6. I § 38, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.
7. § 39 affattes således:
»§ 39. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra besty‐
relserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende, at forskningsinstitutioner eller
andre videregående uddannelsesinstitutioner indgår i en sammenlægning eller spaltning efter § 38 med en
professionshøjskole. For andre institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og
videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.«
8. I § 62, stk. 2, ændres »tillade« til: »godkende« og »aktiver og passiver« til: »rettigheder og forpligtel‐
ser«.
9. I § 62 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
»Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra be‐
styrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende, at ingeniørhøjskolen sammen‐
lægges med et universitet.«
Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.
10. I § 62, stk. 4, 1. pkt., der bliver stk. 5, 1. pkt., ændres »stk. 1 og 2« til: »stk. 1, 2 og 4«.
11. I § 62, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 5, 2. pkt., ændres »aktiver og gæld« til: »rettigheder og forpligtel‐
ser«, og efter »sammenlægningen« indsættes: », jf. dog stk. 8«.
12. I § 62, stk. 4, 4. pkt., der bliver stk. 5, 4. pkt., ændres »§ 38, stk. 3-5« til: »§ 38, stk. 4-6«.
13. § 62, stk. 5, der bliver stk. 6, affattes således:
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»Stk. 6. En ingeniørhøjskole, der ikke har ansøgt ministeren for forskning, innovation og videregående
uddannelser om en sammenlægning med en professionshøjskole efter stk. 1 eller et universitet efter stk. 4,
skal senest den 1. oktober 2014 meddele ministeren for forskning, innovation og videregående uddannel‐
ser, hvilken professionshøjskole eller universitet ingeniørhøjskolen ønskes sammenlagt med.«
14. § 62, stk. 6, der bliver stk. 7, ophæves, og i stedet indsættes:
»Stk. 7. Hvis ingeniørhøjskolen ikke sammenlægges med en professionshøjskole eller et universitet ef‐
ter stk. 1-5, sammenlægger ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser ingeniør‐
højskolen, eventuelt kombineret med en spaltning heraf, med en eller flere professionshøjskoler. Dette
sker efter bestemmelserne i stk. 5.
Stk. 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en institu‐
tion, der sammenlægges efter stk. 1-5, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.«
15. § 67, stk. 1-3, ophæves, og i stedet indsættes:
»Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af professionshøjskoler eller
andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregå‐
ende Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. §§ 38, 39 og 62, kan vælge at opret‐
holde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution,
hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.
Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af professionshøjsko‐
ler eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. §§ 38, 39 og 62, overgår til
ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensions‐
bidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge
eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 10 og
11. I tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og
efterindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har
midler til at afholde udgiften.
Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder,
ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes
af institutionens øverste leder.
Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af
den til enhver tid fungerende bestyrelse.«
Stk. 4-9 bliver herefter stk. 6-11.
16. I § 67, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.
17. I § 67, stk. 6-9, der bliver stk. 8-11, ændres »stk. 4, 1. pkt.« til: »stk. 6, 1. pkt.«
18. I § 67, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 8 og 9« til: »stk. 10 og 11«.
§3
I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 8. september
2009, som ændret ved § 7 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:
1. I § 15, stk. 2, ændres »§ 36, stk. 7« til: »§ 36, stk. 8«.
2. I § 36, stk. 1, 1. pkt., ændres »tillade« til: »godkende«, og efter »erhvervsakademier« indsættes: », jf.
dog stk. 5«.
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3. I § 36, stk. 1, 2. pkt., ændres »aktiviteter, aktiver og passiver« til: »rettigheder og forpligtelser«.
4. I § 36, stk. 2, ændres »tillade« til: »godkende« og »aktiviteter med tilhørende aktiver og passiver« til:
»rettigheder og forpligtelser«.
5. I § 36, stk. 3, ændres »tillade« til: »godkende« og »aktiviteter, aktiver og passiver« til: »rettigheder og
forpligtelser«.
6. I § 36, stk. 4, 1. pkt., ændres »tillade« til: »godkende«, og efter »uddannelser« indsættes: », jf. dog
stk. 5«.
7. I § 36 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:
»Stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan bestemme, at en af de
institutioner, der sammenlægges efter stk. 1 eller 4, ikke opløses, men bliver den fortsættende institution.«
Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.
8. I § 36, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »tilladelse« til: »godkendelse« og »stk. 1-4« til:
»stk. 1-5«.
9. I § 36, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.
10. § 37 affattes således:
»§ 37. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra besty‐
relserne for de institutioner, der ønsker at blive sammenlagt, godkende, at forskningsinstitutioner eller an‐
dre videregående uddannelsesinstitutioner indgår i en sammenlægning eller spaltning efter bestemmelser‐
ne i § 36 med et erhvervsakademi. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, inno‐
vation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.«
11. § 40 affattes således:
»§ 40. Statstjenestemænd eller personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår, og som i forbin‐
delse med sammenlægning eller spaltning af erhvervsakademier eller andre uddannelses- eller forsknings‐
institutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en
anden ansættelsesmyndighed, jf. § 36, stk. 1-5, og § 37, kan vælge at opretholde deres ansættelsesforhold
som statstjenestemænd eller ansættelse på tjenestemandslignende vilkår under udførelse af arbejdet ved
den institution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.
Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af erhvervsakademier
eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation og Vide‐
regående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 36, stk. 1-5, og § 37, overgår til
ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensions‐
bidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge
eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I
tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og ef‐
terindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har
midler til at afholde udgiften.
Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder,
ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes
af institutionens øverste leder.
Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af
den til enhver tid fungerende bestyrelse.
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Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 67, stk. 6-11, om
tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøj‐
skole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en pro‐
fessionshøjskole overtager sådanne tjenestemænd.«
§4
I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 26. august
2012, foretages følgende ændring:
1. Efter § 15 a indsættes:
»§ 15 b. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra be‐
styrelserne for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Ar‐
kitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding godkende sammenlægning af de pågældende videregående
uddannelsesinstitutioner eller sammenlægning af disse uddannelsesinstitutioner med universiteter, forsk‐
ningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører
under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhand‐
ling med vedkommende minister.
Stk. 2. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation, ved at den videregående uddannelsesinstituti‐
ons rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution.
Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra besty‐
relserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at en uddannelsesinstitution, jf. stk. 1, ved
spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en anden uddannelsesinstitution, jf.
stk. 1, til et universitet, en forskningsinstitution eller en anden videregående uddannelsesinstitution. Spalt‐
ning sker, ved at dele af den videregående uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages
til en eller flere bestående eller nye institutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for
forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med
vedkommende minister.
Stk. 4. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker
indskrænkninger i bestående rettigheder.
Stk. 5. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes sam‐
tykke. Ved sammenlægninger af to eller flere statsinstitutioner, hvor den fortsættende institution forbliver
en statsinstitution, sker der ikke skyldnerskifte.
Stk. 6. Såfremt en statsinstitution sammenlægges med en statsfinansieret selvejende institution, vil sty‐
reformen på den fortsættende institution være statsfinansieret selveje.
Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler
om sammenlægninger og spaltninger.
§ 15 c. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af institutioner, jf. § 15
b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Innovation
og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 15 b, kan vælge at op‐
retholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institution,
hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.
Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af en institution, jf.
§ 15 b, stk. 1, eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Inno‐
vation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 15 b, overgår til
ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensions‐
bidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge
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eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I
tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og ef‐
terindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har
midler til at afholde udgiften.
Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder,
ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes
af institutionens øverste leder.
Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af
den til enhver tid fungerende bestyrelse.
Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 67, stk. 6-11, om
tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøj‐
skole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en pro‐
fessionshøjskole overtager sådanne tjenestemænd.«
§5
I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 4. marts 2011, som ændret ved § 1 i lov
nr. 1373 af 28. december 2011 og § 2 i lov nr. 478 af 30. maj 2012, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 9 j indsættes:
»§ 9 k. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra be‐
styrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende sammenlægning af uddannel‐
sesinstitutioner, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, eller sammenlægning af uddannelsesinstitutio‐
ner, der er omfattet af reglerne i dette kapitel, med forskningsinstitutioner eller andre videregående uddan‐
nelsesinstitutioner. For institutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videre‐
gående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.
Stk. 2. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation, ved at uddannelsesinstitutionens rettigheder
og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende institution.
Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra besty‐
relserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at en uddannelsesinstitution, der er omfattet
af reglerne i dette kapitel, ved spaltning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til en anden
uddannelsesinstitution omfattet af reglerne i dette kapitel, forskningsinstitutioner eller andre videregående
uddannelsesinstitutioner. Spaltning sker, ved at dele af den maritime uddannelsesinstitutions rettigheder
og forpligtelser overdrages til en eller flere bestående eller nye institutioner. For institutioner, der ikke
hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter for‐
handling med vedkommende minister.
Stk. 4. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker
indskrænkninger i bestående rettigheder.
Stk. 5. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes sam‐
tykke.
Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler
om sammenlægninger og spaltninger.«
2. Efter § 21 indsættes:
»§ 21 a. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af maritime uddan‐
nelsesinstitutioner eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 9 k, kan væl‐
ge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den in‐
stitution, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.
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Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af maritime uddan‐
nelsesinstitutioner eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 9 k, overgår
til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensions‐
bidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge
eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I
tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og ef‐
terindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har
midler til at afholde udgiften.
Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder,
ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes
af institutionens øverste leder.
Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af
den til enhver tid fungerende bestyrelse.
Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 67, stk. 6-11, om
tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøj‐
skole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en pro‐
fessionshøjskole overtager sådanne tjenestemænd.«
§6
I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009, som ændret
ved § 6 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 31 indsættes i kapitel 4:
»§ 31 a. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra be‐
styrelserne for de institutioner, der ønsker at blive lagt sammen, godkende sammenlægning af medie- og
journalisthøjskolen med forskningsinstitutioner eller andre videregående uddannelsesinstitutioner. For in‐
stitutioner, der ikke hører under ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker
godkendelse efter forhandling med vedkommende minister.
Stk. 2. Sammenlægning efter stk. 1 sker uden likvidation, ved at forskningsinstitutionens eller den vide‐
regående uddannelsesinstitutions rettigheder og forpligtelser overdrages til den nye eller den fortsættende
institution.
Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan efter indstilling fra besty‐
relserne for de institutioner, der ønsker spaltning, godkende, at medie- og journalisthøjskolen ved spalt‐
ning overdrager en del af sine rettigheder og forpligtelser til forskningsinstitutioner eller andre videregå‐
ende uddannelsesinstitutioner. Spaltning sker, ved at dele af medie- og journalisthøjskolens rettigheder og
forpligtelser overdrages til en eller flere bestående institutioner. For institutioner, der ikke hører under mi‐
nisteren for forskning, innovation og videregående uddannelser, sker godkendelse efter forhandling med
vedkommende minister.
Stk. 4. Det er en betingelse ved sammenlægning efter stk. 1 eller spaltning efter stk. 3, at der ikke sker
indskrænkninger i bestående rettigheder.
Stk. 5. Sammenlægning efter stk. 1 og spaltning efter stk. 3 kan gennemføres uden kreditorernes sam‐
tykke.
Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler
om sammenlægninger og spaltninger.«
2. Efter § 46 indsættes:
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»§ 46 a. Statstjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af medie- og journa‐
listhøjskolen eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Inno‐
vation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 31 a, kan vælge
at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelse af arbejdet ved den institu‐
tion, hvortil den ansatte er overført ved sammenlægningen eller spaltningen.
Stk. 2. Andre tjenestemænd, der i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af medie- og journa‐
listhøjskolen eller andre uddannelses- eller forskningsinstitutioner under Ministeriet for Forskning, Inno‐
vation og Videregående Uddannelser overføres til en anden ansættelsesmyndighed, jf. § 31 a, overgår til
ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
Stk. 3. Institutionen, hvortil tjenestemanden er overført, afholder lønudgifterne og indbetaler pensions‐
bidrag til statskassen for tjenestemænd omfattet af stk. 1 og 2, herunder eventuelle udgifter til ventepenge
eller rådighedsløn og efterindtægt af løn. Udgifter til aktuel pension afholdes af staten, jf. dog stk. 6. I
tilfælde af institutionens ophør afholdes også eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn og ef‐
terindtægt af løn til institutionens tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har
midler til at afholde udgiften.
Stk. 4. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder,
ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter reglerne i lov om tjenestemænd træffes
af institutionens øverste leder.
Stk. 5. Beslutning efter stk. 4, for så vidt angår rektor og institutionens øvrige øverste ledelse, træffes af
den til enhver tid fungerende bestyrelse.
Stk. 6. Bestemmelserne i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 67, stk. 6-11, om
tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen er overført til en professionshøj‐
skole, finder anvendelse for de institutioner, der efter en spaltning fra eller sammenlægning med en pro‐
fessionshøjskole overtager sådanne tjenestemænd.«
§7
Lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 26. august 2012,
ophæves.
§8
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. §§ 1 og 2 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 3. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser fastsætter tidspunktet for
ikrafttræden af § 7.
Stk. 4. Regler udstedt i medfør af lov om Det Informationsvidenskabelige Akademi forbliver i kraft,
indtil de ophæves eller ændres.
Stk. 5. Tjenestemænd ansat ved Det Informationsvidenskabelige Akademi kan i forbindelse med Det
Informationsvidenskabelige Akademis sammenlægning med en statsfinansieret selvejende institution væl‐
ge at opretholde deres ansættelsesforhold som statstjenestemænd under udførelsen af arbejdet ved den
statsfinansierede selvejende institution. Tjenestemændene har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller
pension som følge af overgangen og har pligt til at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforret‐
ningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne overgang.
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§9
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Morten Østergaard
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