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CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition. Forbrug ved blandet kørsel: 20 km/l. CO2-emission: 118 g/km. Kontakt nærmeste forhandler for at høre om vores leasing tilbud. 
Alle priser er vejledende og ekskl levering 3.780 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.
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CLA er en kombination af coupéens stil og sportsvognens karisma. Resultatet er en forrygende 4-dørs køreoplevelse med en 
helt unik upbeat attitude. Og indenfor er Mercedes-kvaliteten til at tage og føle på. Lige fra Mågevingens luftdyser over de 
integrerede sportssæder til det fritstående digitale display. CLA er en bil med karma.

Scan koden og bestil en prøvetur i 
Mercedes CLA med det samme. 
Eller læs mere på www.mercedesbenz.dk

Karma coupé. Den nyskabende Mercedes CLA. Fra 436.100 kr.

Bent Pedersen A/S: Esbjerg. www.bent-pedersen.dk • Mercedes-Benz CPH A/S: Herlev, Hørsholm, Ishøj. www.mercedesbenzcph.dk • P. Christensen A/S: Kolding, Odense, Rødekro. www.pchristensen.dk • Ejner Hessel A/S: 
Herning, Horsens, Næstved, Randers, Roskilde, Silkeborg, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg, Aarhus. www.hessel.dk

H vis du vil læse et semester eller to
på et universitet i udlandet, som
der ikke er indgået en samar-

bejdsaftale med, skal du ikke regne med
at få gode råd og hjælp fra din vejleder.
Snarere det modsatte, advarer en studen-
terorganisation. Danske universiteter får
nemlig ikke taxameterpenge, når deres

studerende drager på udenlandsophold
uden om universitetets udvekslingsafta-
ler. Tværtimod skal de tilbyde de stude-
rende muligheden for at søge et såkaldt
udenlandsstipendium, der svarer til de
taxameterpenge, staten ellers ville have
tildelt universiteterne, såfremt den stu-
derende havde aflagt bestået eksamen
ved det danske universitet. Universiteter-
nes vejledere har derfor kassetænkning
for øje, når de med vildledende eller end-
da forkert rådgivning, opfordrer stude-
rende til ikke at gå egne veje.

Det fortæller Sørine Vesth Rasmussen,
forkvinde for den uafhængige studenter-
drevet organisation Danish Students
Abroad, der støtter, rådgiver og repræsen-
terer studerende før, under og efter ud-
landsophold. 

»Universiteterne har en økonomisk in-
teresse i at undgå freemoovers, altså stude-
rende der vil læse på universiteter, de ikke
har samarbejdsaftale med. Vi får adskilli-
ge henvendelser fra frustrerede studeren-

de, som føler sig ført bag lyset af rådgive-
re, der mere eller mindre bevidst modar-
bejder dem«, siger hun og fortæller om
studerende, der har fået at vide, at de ikke
kan få økonomisk støtte, hvis de selv står
for opholdet, at der står ét på universite-
ternes hjemmesider, men at vejlederne si-
ger noget andet, at de får tudet ørene
fulde om, hvor overordentlig svært det
kan være at få merit, og at det i det hele ta-
get er et bureaukratisk morads, man be-
væger sig ud i, hvis ikke man følger sam-
arbejdsaftalerne.

Hun står ikke alene med kritikken. Og-
så Jacob Ruggaard, formand for Danske
Studerendes Fællesråd, nikker genken-
dende til problemstillingen.

»Der er stærke modstridende interes-
ser i spil mellem universiteterne og de
studerende. Jeg oplever jævnligt stude-
rende, der har fået vejledning, som abso-
lut ikke er objektiv. Vil man læse på et uni-
versitet uden samarbejdsaftale, møder
man en mur af uvillighed«, siger han.

William Hjorth,
der læser stats-
kundskab på Kø-
benhavns Universi-
tet, er blandt dem,
der har mødt ’mu-
ren’. Da han sidste
år ville tage en del
af sin uddannelse
på London School
of Economics, var
det »en krig at få
KU til at godkende
mit ophold som
meritgivende« og

»et rent kaos at få udbetalt stipendiet«.
»Jeg var som en kastebold i KU’s admi-

nistrative systemer. Fra studievejledere
over studienævn til det internationale
kontor og tilbage igen. Ingen ville hjælpe,
flere misledte, og det var oplagt, at univer-
sitetet gjorde, hvad det kunne for at und-
gå, at jeg tog af sted. Gjorde jeg det, ville
det jo gå glip af taxameterpengene«, siger

han og giver dermed incitamentsstruktu-
rerne skylden for, at universitetsledelser-
ne og deres vejledere fraråder selvarran-
gerede udlandsophold.

Rektorernes formand, Jens Oddershe-
de, afviser kritikken. »Vi har ikke fra ledel-
sens side givet udtryk for, at vores vejle-
dere skal prioritere udvekslingsaftaler
højere end andre, når de unge søger råd.
Vi er forpligtet til at give alle en god vej-
ledning – hvad enten det drejer sig om et
universitet, vi har en samarbejdsaftale
med eller et andet. Det er mit indtryk, at
den forpligtelse bliver opfyldt«, siger han,
men vil ikke afvise, at der nogle steder
sker »uhensigtsmæssig rådgivning«.

»Men den vil ofte bero på, at vejlederne
meget naturligt har bedre kendskab til
vores samarbejdsuniversiteter end til an-
dre«, siger han.

Ifølge Danish Student Abroad og Jacob
Ruggaard fra DSF er konsekvenserne af
»vildledningen og den uhensigtsmæssi-
ge incitamentsstruktur«, at danske stude-

rende holder sig fra at søge ud. I sidste en-
de vil det skade dansk økonomi og pro-
duktivitet, da studiekompetencer fra ud-
landsophold er godt for konkurrenceev-
nen, siger de.

Det mener også uddannelsesminister
Morten Østergaard (R), der anerkender, at
danske universiteter hidtil har været me-
re tilbøjelige til at modtage studerende
fra udlandet end til at sende egne ud.

Af samme grund fremsætter han ons-
dag et lovforslag, der skal rette op på den
ubalance. Fremover skal både rene ud-
vekslingsophold og privat arrangerede
universitetsophold tælle med i den så-
kaldte ’balanceopgørelse’, så begge typer
vil udløse taxametertilskud, siger han.

»Jeg håber og tror, at vi med det fokus,
vi nu sætter på problemet, vil få universi-
teterne til i endnu højere grad at have øj-
nene rettet mod den vejledning, de giver
de studerende. Det vil komme både dem
selv og de studerende til gavn«, siger han.
albert.andersson@pol.dk

Udveksling

ALBERT RØNNING-ANDERSSON

Universiteter mister
taxameterpenge, når deres
studerende tager på
universiteter i udlandet,
som der ikke er indgået en
udvekslingsaftale med. 

Studerende med udlængsel føler sig modarbejdet

Der er stærke
modstridende
interesser i
spil mellem 
universiteterne
og de 
studerende
Jacob
Ruggaard, DSF

D rop forestillingen om, at et narkodøds-
fald er en tynd aids-ramt heroinmisbru-
ger liggende på Istedgade i København

med en sprøjte i armen. Nye tal viser, at narko-
dødsfald sker i 93 af Danmarks 98 kommuner.
Netop derfor skal indsatsen mod stofmisbrug
tænkes om, mener Landsforeningen af Væreste-
der (LVS) og organisationen for socialt udsatte,
Svid.

»Den nuværende indsats mod narkomisbrug er
bygget meget op om de store byer og København,
og ser man på de midler, der bliver givet fra cen-
tralt hold, er der særlig fokus på København. Men
København er kun på 11.-pladsen, når det gælder
antallet af narkodødsfald i forhold til byens ind-
byggerantal. Der er en hel masse byer ude i pro-
vinsen, hvor man har langt flere døds-
fald. Det er uforståeligt for os, at man
ikke bruger de her tal, når man skal til-
rettelægge indsatsen i kommunerne«,
siger sekretariatschef i LVS Cliff Kaltoft.

En opgørelse over narkorelaterede
dødsfald per 10.000 indbyggere for-
delt på kommunerne viser, at Køben-
havn ligger på en 11.-plads, Aalborg på
en 18.-plads og Aarhus på en 22.-plads. I
alt sker 26 procent af alle narkodøds-
fald i de tre byer. De resterende 74 procent er
spredt ud over resten af landet. Opgørelsen dæk-
ker perioden 2007 og 2009-2012. 2008 er ikke med
på grund af kommunalreformen.

Samsø er nummer 1 på listen med 2 dødsfald.
Den høje placering skyldes kommunens lave ind-
byggertal på 3.806. Svendborg er nummer 2 med
28 dødsfald, Odense nummer 3 med 92 dødsfald
og Esbjerg nummer 4 med 53 døde. Tallene stam-
mer fra LVS’ og Svid’s ’Årsrapporten på udsatteom-
rådet for 2013’, som udkommer i dag. 

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann
Sjursen, finder tallene meget interessante, fordi
de udfordrer sundhedsmyndighedernes natio-
nale indsats mod stofmisbrug.

»Jeg kan kun være enig i, at der er brug for at
tænke geografien ind i indsatsen mod stofmis-
brug, hvis antallet af narkorelaterede dødsfald
skal reduceres. Jeg tror ikke, det eneste, der kan re-
ducere det, er stofindtagelsesrum eller heroinbe-
handling. De to ting er en del af løsningen, men
der skal en bredspektret indsats til, viser de her
tal«, lyder vurderingen fra Jann Sjursen.

Problem for hele landet
At narkodødsfaldene er vidt udbredt kommer ik-
ke bag på Esben Houborg, der er lektor ved Center
for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
»Stofsalg finder sted overalt i Danmark. Det er og-
så derfor, jeg helt bevidst valgte ikke at lægge min
kriminologiske undersøgelse af stofsalg i Køben-
havn, men i nogle politikredse i provinsen. Og jeg
kan se på mine data, at det er i hele landet, der sæl-
ges stoffer«, fortæller Esben Houborg.

I 2012 døde 210 personer på grund af indtagelse
af narkotika. I årsrapporten fra LVS og Svid frem-
går det ikke, hvilke stoffer der var årsag til døds-
faldene.
sacha.sennov@pol.dk

narkodød

SACHA SENNOV

Organisationer for udsatte 
vil have indsatsen mod 
narkomisbrug revurderet.
Nye tal viser, at det langtfra 
kun er i storbyerne, misbrugere
dør af narko.

Narkotika 
dræber flest
i provinsen

Stofsalg finder
sted overalt 
i Danmark
Esben Houborg,
forsker 


