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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat
Der var følgende kommentarer til referatet, som vil blive ført ind.
‐ Erling Jensen var fraværende med afbud.
‐ Michael Boas ønskede at få ført til referat under punkt 2, første pind, at dumpeprocenter, evalue‐
ringer og praktik også bør indgå som parametre i forhold til at diskutere uddannelseskvalitet. Han

‐

ønskede desuden ført til referat under pind 3, at Udviklingsrådet ønsker, at erhvervsakademierne
skal levere præcise og brugbare data om parametrene i pind 1.
Det skal fremgå af referatet, at forretningsordenen blev vedtaget med mindre justeringer. Den ret‐
tede forretningsorden er tilgængelig på Danske Erhvervsakademiers hjemmeside.

Med ovenstående tilføjelser blev referatet godkendt.
3. Implementering af lovforslaget – høringssvar
Udviklingsrådet konstaterede, at høringssvarene giver udtryk for en række væsentlige uenigheder i forhold
til især forskningsbasering, bestyrelser og uddannelsesudvalg, mm. Der var dog enighed om, at erhvervs‐
akademierne ikke skal gå forskningsbaseringsvejen. Det blev nævnt, at det er uklart, hvilke kriterier der er
for udpegning til de midlertidige bestyrelsesudvalg. Lovforslaget forventes fremsat i november og vedtaget
i januar/februar.
Sekretariatet kommenterede professionshøjskolernes høringssvar angående fordelingen af uddannelser og
deres ønske om at få fortrinsret til de uddannelser, der ikke er omfattet af det tekniske og merkantile om‐
råde.
4. Finanslov 14
En række medlemmer af Udviklingsrådet finder, at FFL 2014 generelt har været nådig ved sektoren, som
ikke stilles overfor store besparelser udover den generelle grønthøster, effektivisering mv.
Johanne Gregersen opfordrede til, at de repræsenterede organisationer protesterer mod besparelserne på
SVU‐området, da efteruddannelse for beskæftigede er vigtigt. FTF har allerede lavet en massiv indsats både
overfor ordførerne og på deres hjemmeside. De øvrige organisationer har noteret sig besparelsen, men har
valgt ikke at reagere, da det ikke er en prioriteret sag for dem.
5. Handlingsplan for udviklingsrådet
Anja Trier Wang redegjorde for processen med at lave forslag til handlingsplan. På baggrund af drøftelserne
på sidste møde har formandskabet på baggrund af udspil fra sekretariatet lavet det vedlagte forslag til
handlingsplan. Handlingsplanen fastlægger hvilke emner, som Rådet ønsker at følge løbende på møderne
og prioriterer, hvilke hovedemner der derudover skal tages op på de enkelte møder. Derudover informerer
sekretariatet om væsentlige informationer på mail mellem møderne.
Der var generel opbakning til handlingsplanens prioritering af emner og temaer. Det blev fremført, at risi‐
koen for akademisering af uddannelserne og sektoren var et væsentligt fokuspunkt for Rådet og burde pri‐
oriteres højere. Efteruddannelse blev desuden fremhævet som et fokusområde. Der blev stillet forslag om,
at Udviklingsrådet også skal diskutere efteruddannelse for beskæftigede og akademisering af uddannelser‐
ne.
Rådet diskuterede om og i hvilken grad, det kan/skal fungere som et nationalt advisory board. Erhvervsaka‐
demierne bruger de lokale uddannelsesudvalg og advisory boards til at drøfte lokale behov for uddannelser
og kompetencer, men Udviklingsrådet kan bruges i forhold til at diskutere kompetencebehov på arbejds‐

markedet overordnet, nationalt på kort og mellemlangt sigt. Der var enighed om, at Rådet ikke skal diskute‐
re enkelte uddannelser, men der var et ønske om at have åben dialog om, hvilke mønstre og udviklinger
man ser, og hvilke overvejelser erhvervsakademierne skal gøre sig for at imødekomme det. Det blev stillet
forslag om at afvente at tage endelig stilling til, i hvilken grad og hvordan Udviklingsrådet skal diskutere
uddannelser, til den endelige lov er vedtaget. Flere høringsvar peger på behovet for et nationalt perspektiv,
og løses det ikke via loven, kan Udviklingsrådet tage det op igen. Temaerne i handlingsplanen knytter an til
uddannelserne, men Rådet ønskede, at dette fremgår mere tydeligt.
Der blev også stillet forslag om at inddrage eksterne eksperter og lade diskussionerne tage udgangspunkt i
relevante rapporter, for eksempel fra Produktivitetskommissionen.
Beslutning: Det skal fremgå tydeligere, at diskussionerne også skal omhandle uddannelsesområderne med
udgangspunkt i temaerne. Hvis det er muligt, skal efteruddannelse for beskæftigede indgå i forårets tema‐
diskussion om beskæftigelse. Med disse ændringer blev handlingsplanen godkendt.
6. Statistikberedskab
Sekretariatet har udarbejdet et notat om tilgængelig statistik baseret på dialog med Danmarks Statistik og
erhvervsakademierne. Det blev fremført, at det er vigtigt i højest mulig grad at have udefrakommende data
med høj troværdighed, men at der også kan være et behov for at inddrage mere foreløbige data under
behørig hensyntagen til usikkerheden. Sektoren kan så supplere med kvalitative undersøgelser.
Notatet har hovedfokus på fuldtidsuddannelser, og Udviklingsrådet ønskede, at det bliver udbygget med
eksisterende data om efter‐ og videreuddannelser, for eksempel hvor mange der gennemfører en hel ud‐
dannelse, og hvor mange der tager enkelte moduler. Der var desuden en klar opfordring til, at erhvervsaka‐
demierne snarest evaluerer praktik ensartet, og laver opgørelser over, hvor mange studerende der kommer
i hvilke typer praktik. Der var også en opfordring til, at der sker en central indsamling og offentliggørelse af
data, som giver erhvervsakademierne og organisationerne mulighed for at benchmarke.
Der var enighed om, at der er behov for en oprustning på statistik og dokumentation af sektorens aktivite‐
ter, samt at Udviklingsrådet ønsker information om tilgængelig statistik, også mellem møderne. Formand‐
skabet forbereder næste temamøde om beskæftigelse, herunder hvilket datagrundlag der skal være for
diskussionerne.
Beslutning: Data om efter‐ og videreuddannelse skal uddybes i notatet. Udviklingsrådet holdes orienteret
om relevant statistik og dokumentation på området. Formandskabet udvælger hvilke statistikområder, der
skal undersøges op til næste møde.
7. Årsdag 2014
Udviklingsrådet diskuterede temaer for årsdagen, og der var enighed om at bruge dagen til at diskutere
strategisk fremadrettet, hvor sektoren skal være om 3‐5 år med specifikt fokus på, hvordan det sikres, at
praksisnærhed og opfyldelse af arbejdsmarkedets behov fastholdes og udvikles. Hermed imødekommes
forslaget om at sætte fokus på risikoen for akademisering af sektoren og emnet behandles fra en positiv
vinkel om styrkelse af praksisnærhed mv. Det skal indgår, hvordan det nye krav til forsknings‐ og udviklings‐

aktiviteter kan blive en medspiller i udviklingen af erhvervsakademierne og medvirke til at styrke praksis‐
nærheden i uddannelserne.
Der er en forventet deltagerkreds på 70‐100 personer med deltagelse af de politiske ordførere, ministeren
og repræsentanter fra det øvrige uddannelsessystem. Evt. aftagerrepræsentanter er velkomne, men der er
ikke forventning om et stort antal.
Beslutning: Udviklingsrådet blev enigt om, at årsdagen skal bruges til at diskutere sektoren i et 3‐5 årigt
perspektiv, med specifikt fokus på hvordan det sikres at praksisnærhed og opfyldelse af arbejdsmarkedets
behov fastholdes og udvikles.
Udviklingsrådet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Michael Boas, Bent Greve, Anja Trier Wang og
Rasmus Øyrabø Jacobsen. Gruppen kan udvides med yderligere repræsentanter, der ønsker at deltage.
Dato for første møde i arbejdsgruppen og dato for afholdelse af selve årsdagen fastsættes snarest via dood‐
le.
Eventuelt
DEA afholder videnssalon den 12. november på EAAA med temaet praksisnær udvikling, innovation og
forskning. Hvad gør akademierne i forhold til videnskupon, Frascatimidler mm.
Næste møde fastsættes via Doodle. Der udsendes en rykker. Møderne skal afholdes kl. 10.00.

