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Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere ovvennævnte
lovforslag.
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Danske Erhvvervsakadem
mier finder det yderst be kymrende, at
a Regeringen
n med
lovforslagett vil forringe muligheder for ansatte oog virksomheder for at opgradere
o
deeres
medarbejdeere med ny viden.
v
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d
aktivvt i udmøntnningen af VEU
U‐milliarden,, hvor en
Erhvervsakaademierne deltager
væsentlig del af bevillingen er gået til
t at nedsættte deltagerb
betaling, da lovgiver fanddt,
at omkostninger forbun
Det
ndet ved efte
er‐ og videre uddannelse er en væsentlig barrier. D
er derfor beekymrende, at
a satsen nedsættes til 660 % af dagpe
engene, da det
d vil kunnee
afholde mange studeren
nde og virkso
omheder fraa at vælge at opkvalificere sig.
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Danske Erhvvervsakadem
mier finder det desuden uuhensigtsmæ
æssigt at fjerrne mulighedden
Vi
for at modtage SVU fuld
dstændigt for studerendee med en vid
deregående uddannelse.
u
finder, at ho
ovedfokus bø
ør være på at
a videreuddaanne faglærtte, men der er i høj grad
også brug fo
or, at erhverrvsakademiuddannede ogg professionsbachelorud
ddannede fårr
mulighed fo
or at opdaterre deres vide
en inden for deres eget fagfelt eller supplere medd
andre fag. D
Det vil få særrlig stor betyydning for leddelsesuddannelserne, som ikke indgåår i
de ordinæree uddannelser, men som
m man får behhov for sene
ere i ens karriere. Men oggså
indenfor dee tekniske ogg produktionssrettede fag vil vi forvente at se en nedgang i
aktivitetern
ne, hvis lovfo
orslaget genn
nemføres – hhelt i modstriid med inten
nsionerne ogg
målene i VEEU‐indsatsen
n.
Venlig hilsen
Niels Egelun
nd
Formand fo
or rektorkolleegiet
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