Høringssvar ang
gående fo
orslag til Lov om ændring
æ
af lov om
m
akkreditering aff videregå
ående ud
ddannelssesinstitu
utioner
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere fo
orslaget til æ
æn‐
dring af lov om akkredittering af vide
eregående udddannelsesin
nstitutioner.
Formålet m
med lovforslagget er at give
e de videregåående uddan
nnelsesinstittutioner merre
fleksibilitet i forhold til sammenlæg
s
ning af eksissterende udd
dannelser me
ed henblik påå at
nedbringe d
det samlede antal af uddannelser. Daanske Erhverrvsakademier støtter inteen‐
tionen om aat øge fleksib
biliteten, me
en ser nogle uudfordringerr i udmøntningen af lov‐
forslaget.
Sammenlæggning af udd
dannelser udbudt på erhvvervsakadem
mierne skal iffølge forslageet
ske i en fælles, central proces,
p
der omfatter
o
ænddringer af be
ekendtgørelsse og involveerer
de godkend
dte udbyderee
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Der mangleer i relation hertil
h
en afkla
aring af, hvadd en fælles, central
c
proce
es præcist dæ
æk‐
ker over, bl.a. hvad angår beslutninggskompeten ce og ‐fora. Endvidere om en sammeen‐
nighed blandtt alle godkenndte udbyde
ere.
lægning forudsætter en
Det forhold at erhvervsaakademierne
e har forskel lige kombinaationer af ud
ddannelser ggiver
også nogle udfordringerr. Hvis en af de involvereede institutio
oner kun har én af de (to
eller flere) u
uddannelser, skal der tagges hensyn tiil enkeltinstitutioners mu
ulighed for aat
udbyde den
n sammenlaggte uddannelse på et tilfrredsstillende
e niveau i forrhold til instittu‐
tionens kap
pacitet, eksistterende faglige kompeteencer og faglige miljø, og der skal tagges
stilling til, om et ”samm
menlagt” udbud tildeles a lle de involverede institu
utioner, ellerr om
det kræves,, at institutio
onerne har udbudsret til alle de oprin
ndelige uddannelser i sam
m‐
menlægninggen.
Af lovforslaget fremgår det desuden
n, at ”Hvis saammenlægniingen medfører en udvide
delse
af de samm
menlagte udd
dannelsers fo
ormål og erhvvervssigte, må
m udvidelsen
n ikke have
væsentlige n
negative kon
nsekvenser fo
or arbejdsmaarked og rekkrutteringsgrrundlag for eeksi‐
sterende beeslægtede ud
ddannelser og uddannelssesudbud”.
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Det er svært at gennemskue, hvad ovenstående medfører af dokumentationskrav i forhold til de konse‐
kvenser, der måtte være for arbejdsmarkedet. Den dokumentation, erhvervsakademierne har til rådighed i
forhold til arbejdsmarkedet, vil altid være bagudrettet, da der alene kan måles på dimittendernes jobsitua‐
tion. Det kan derfor være vanskeligt at undersøge en konsekvens, som ikke må indtræffe i fremtiden ud fra
eksisterende beskæftigelsestal fra fortiden.
Såfremt høringssvaret ønskes uddybet, er I velkomne til at kontakte Danske Erhvervsakademier.
Venlig hilsen
Niels Egelund
Formand for rektorkollegiet
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