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Høringssvvar vedrø
ørende revvision af lo
ov om offfentlige fo
orskningsinnstitution
ner kom‐
merciellee aktivitetter og sam
marbejde m
med fonde
Danske Erhvvervsakadem
mier takker fo
or mulighedeen for at kom
mmentere lo
ov om offent lige forskningsinstituti‐
oner komm
mercielle aktivviteter og samarbejde m ed fonde forrud for lovrevision.
Danske Erhvvervsakadem
mier ønsker at
a støtte en kkommende lovrevision på
p området. EErhvervsakademierne err
kendetegneet ved et storrt samarbejd
de med erhveervslivet, båd
de i forbinde
else med de sstuderendess praktikop‐
hold og and
dre uddannelsesrelatered
de aktivitete r. Danske Erhvervsakade
emier ser derrfor muligheden for at
danne aktieeselskaber so
om et potenttiale for yderrligere samarbejde med erhvervslivett om vidensu
udveksling,
teknologiovverførsel og kommerciell
k
e aktiviteterr.
mier støtter også
o
forslageet om, at akaademierne ka
an oprette foonde med he
enblik på at
Danske Erhvvervsakadem
etablere bo
oliger for stud
derende. Erh
hvervsakadem
mierne har længe haft ett ønske om aat have rådigghed over
boliger, man kan tilbydee de studerende i forbinddelse med de
eres uddannelse. Danskee studerende
e har mange
steder sværrt at finde eggnet bolig, ogg erhvervsakkademierne optager
o
også
å mange udeenlandske ud
dvekslings‐
studerendee, der tager en
e del af dere
es uddannelsse på et erhvvervsakadem
mi, og som deet er vigtigt at
a kunne
tilbyde boligg under derees ophold.
mier ser såled
des frem til een lovrevisio
on, der giver erhvervsakaademierne sa
amme mu‐
Danske Erhvvervsakadem
ligheder som
m universiteterne på dissse to områdeer.
edning til spøørgsmål eller kommentarer, hører vi meget gerne fra Dem.
Såfremt dettte høringssvvar giver anle
Med venlig hilsen
Niels Egelun
nd
Formand fo
or rektorkolleegiet

Jo KKjærsgaard Pedersen
Konnsulent, Dansske Erhvervsakademier

Danske Erhverrvsakademier er interesseorrganisationen
n for de 9 dansske erhvervsaakademier. Forreningen
Foreningen D
arbejder for a
at skabe godee rammevilkårr for praksisnæ
ære og erhverrvsrettede udd
dannelser i Daanmark og forr at indfri
målsætningeen om, at 60 % af en ungdomsårgang fårr en videregåeende uddanne
else. Erhvervsaakademierne orienterer
o
sig
især imod deen private sekttor og udvikle
er sine uddannnelser i et tæt samarbejde med
m aftagernee.
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