Referat af møde i styregruppen for EA2015
Tid:
Sted:

Tirsdag den 15. november 2011, kl. 10.00-12.00 (med efterfølgende frokost)
TL, Nørre Voldgade 12, 3. sal, 1358 København K

Deltagere:

Johanne Gregersen (JG)
Henrik Salée (HS)
Christian Mathiasen (CM)
Jens Mejer Pedersen (JMP)
Anja Trier Wang (ATW)
Anders Vind (AV)
Charlotte Lundsgaard (CL), referent

_______________________________________________________________________________________
Punkter på dagsordenen
1.
2.
3.
4.

Referat af sidste møde
Status på erhvervsakademiernes organisering
Ny regering, ny ressortfordeling og ny minister
Opfølgningsplanen
a.
Status på oplæg fra de tre arbejdsgrupper
b.
Bestyrelsessammensætning
c.
Fælles nationale videncentre
d.
Politisk PR-strategi
5. Opfølgning på ejerkredsmøde den 22. september hos DEA i København
6. Øvrige sager
a.
Erhvervsakademiernes samspil med professionshøjskolerne
b.
Seminar om PBA-overbygningsuddannelserne
c.
EA2015-nyhedsbrev
7. Næste møde i styregruppen
8. Eventuelt
_______________________________________________________________________________________

Ad 1. Referat af sidste møde
Et revideret udkast til referat af sidste møde blev udsendt til styregruppen den 16. september med frist for
bemærkninger den 20. september. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger til referatet.
Indstilling:

Til efterretning.

Referat:

Der var ikke yderligere bemærkninger.
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Ad 2. Status på erhvervsakademiernes organisering
Der er i skrivende stund følgende status på akademiernes organisering:










Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Aarhus
Københavns Erhvervsakademi
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi Lillebælt
Erhvervsakademi Sjælland
Copenhagen Business Academy
Erhvervsakademi Kolding

Spaltning godkendt (classic)
Spaltning godkendt (classic)
Spaltning godkendt (classic)
Spaltning godkendt (classic)
1/1-2012 (forventet)
1/1-2012 (forventet)
1/1-2012 (forventet)
1/1-2012 (forventet)
Ej datofastsat men i proces

Indstilling:

Styregruppen drøfter status på erhvervsakademiernes organisering

Referat:

Styregruppen glædede sig over, at alle er i proces mht. udspaltning, og Jens orienterede om
fremdriften på EA Lillebælt, herunder spørgsmålet om udlægning.
Efter ressortændringen har Per Hansen fra Børne- og Undervisningsministeriet fået til
opgave at færdiggøre arbejdet med akademiernes udspaltninger. Uddannelsesministeriet
skal dog se aftalerne, inden de kan godkendes endeligt.

Ad 3. Ny regering, ny ressortfordeling og ny minister
I forbindelse med dannelsen af den nye regering er ressortansvaret for erhvervsakademierne flyttet til
ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard, Radikale
Venstre).
Jævnfør mail af 14. oktober inviterede den nye minister til et ’hilse på’-møde for akademiernes
bestyrelsesformænd og rektorer den 27. oktober. Som optakt til dette møde sendte rektorkollegiet et
orienterende notat til ministeren, og EA2015-styregruppen indsendte EA2015-handlingsplanen. Desuden
orienterede Henrik om EA2015-initiativet på selve mødet.
Endelig kan det nævnes, at Erhvervsakademiernes Rektorkollegium har leveret input til ministeriet
vedrørende de konkrete punkter i regeringsgrundlaget (bilag 1 vedlægges til almindelig orientering).
Indstilling:

Styregruppen drøfter den videre indsats i forhold til den nye minister og regering – se oplæg
i bilag 2.

Referat:

Indledningsvis var der stor ros til Henrik for indlægget hos ministeren, og det var oplevelsen
på mødet, at hele kredsen går i samme retning.
Styregruppen vurderede det nye politiske landskab og den ændrede ressortfordeling. Der er
behov for en hurtig opfølgning på mødet med ministeren, og man drøftede i en forbindelse
det nye ministeriums opbygning og relevante budskaber i forhold til politikerne og de enkelte
niveauer i embedsværket. Styregruppen drøftede i den forbindelse blandt andet:
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-

akademiernes økonomi og synlighed i forbindelse med finansloven
overbygningsuddannelserne og den nuværende lovgivning, som tilsiger en overdragelse
af disse uddannelser til professionshøjskolerne i 2015
evalueringen i 2013-2015
akademiernes rolle i forbindelse med vækst og det at gøre tingene smartere
mangfoldighed og differentierede uddannelsestilbud
uddannelsesdækning i udkantsdanmark
SAS-modellen ift. sektorstyring samt det svenske AMU-system.

Kommunikation (jf. punkt 4d)
Anja præsenterede et udkast til en samlet kommunikationsstrategi, som har til formål at
påvirke de politiske rammevilkår for akademierne. Notatet sætter fokus på henholdsvis
målgrupper, afsendere, relevante budskaber og mulige kommunikationskanaler. Der er
blandt andet en kommunikationsopgave i forhold til ordførerne, og det skal overvejes, hvilke
anledninger styregruppen kan benytte til at kommunikere med de respektive målgrupper (fx
EA2015’s 1 års fødselsdag i december).
Der var opbakning til notatet, og der var følgende bemærkninger til budskaberne:
Johanne betonede budskabet om samarbejde med det lokale erhvervsliv (den brede
geografiske uddannelsesdækning), og Henrik satte fokus på iværksætteri samt akademiernes
rolle i forhold til væksten i små og mellemstore virksomheder. Jens henledte
opmærksomheden på ministerens udmeldinger om behovet for differentierede
uddannelsestilbud og overgang i uddannelsessystemet, og Christian lagde vægt på
akademiernes raison d’être (erhvervsrettet uddannelse). Endelig var der enighed om, at
teksten om professionshøjskolerne skal nedtones.
I forhold til afsenderne skal det forsøges beskrevet, hvilken arbejdsdeling der er mellem
organisationerne, EA2015-styregruppen og rektorerne. Arbejdsdelingen er følgende:




Organisationerne kommunikerer de overordnede politiske budskaber om uddannelserne
og institutionsstrukturen
EA2015-styregruppen kommunikerer budskaber og resultater knyttet til EA2015handlingsplanen samt udmeldinger på den samlede sektors vegne
Rektorerne kommunikerer om den daglige drift og akademiernes performance
(indsamlede data).

Anja og Anders tager initiativ til et møde mellem ministeren og Lars Goldschmidt samt Ejner
Holst, og EA2015-styregruppen tager initiativ til et møde med Inge Mærkedahl (direktør for

Styrelsen for Videregående Udannelser og Uddannelsesstøtte).
I forhold til den eksterne kommunikation er der et generelt behov for tæt koordinering
mellem organisationerne, EA2015-styregruppen og rektorkollegiet. I styregruppen har DI-,
LO- og bestyrelsesrepræsentanterne en oplevelse af, at rektorkollegiet har været for dårlig til
at koordinere kommunikationen til ministeren og ministeriet (her tænkes på akademinotatet
til ministeren og input til regeringsgrundlaget). Dette kan forbedres i fremtiden.
Anja tilretter kommunikationsstrategien og udsender en revideret udgave.
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Ad 4. Opfølgningsplanen
a. Status på oplæg fra de tre arbejdsgrupper
Der er nedenstående status på oplæggene fra de tre arbejdsgrupper om henholdsvis:
erhvervsakademiernes evalueringsgrundlag, erhvervsakademiernes samspil med erhvervslivet og
behovsafdækning i forbindelse med udvikling af nye uddannelser.
Indstilling:


Styregruppen drøfter oplæggene fra de tre arbejdsgrupper samt det videre forløb.

Erhvervsakademiernes evalueringsgrundlag i 2013-2015 (punkt 2 i arbejdsplanen)
Notatet om erhvervsakademiernes evalueringsgrundlag er blevet opdateret blandt andet på
baggrund af input fra arbejdsgruppen om samspil med erhvervslivet. Der afventes input fra
kvalitetsnetværket og praktiknetværket i forhold til konkrete definitioner. Input forventes modtaget
medio november, således at det endelige notat kan foreligge ved udgangen af november. Se seneste
udgave af notatet i bilag 3.
Ifølge den vedtagne arbejdsplan gennemføres de første prøveakkrediteringer af det samlede
evalueringsforslag i 2012. De 10 centrale målepunkter/resultatmål er et uddrag af det samlede
evalueringsforslag, men iværksættes som tidligere drøftet uafhængigt af dette af hensyn til den
eksterne kommunikation, herunder til den nye minister.
Referat:

Evalueringsnotatet nærmer sig sin endelige udformning, og der er behov for en meget
snarlig opgørelse af data vedrørende de 10 stærke (i december).
I forhold til det fulde skema blev det besluttet, at et par akademier (fx KEA og Lillebælt)
starter med at udfylde spørgerammen med gamle data. Henrik kunne i den forbindelse
oplyse, at KEA i dag laver en 10-punkts opgørelse, som dækker nogle af de samme data.
På det samlede datasæt er det svært at kræve, at alle akademier kan levere nu og her.
Den første samlede runde forventes gennemført i april 2012.
Charlotte udarbejder et forslag til en skabelon for indsamling af data (Christian og Jens
bidrager med input). I januar kan pilotakademiernes fulde indsamlinger (på gamle data)
forventes at foreligge, hvilket kan danne grundlag for eventuelle justerringer i
indsamlingen af data på alle akademier i april.



Erhvervsakademiernes samspil med erhvervslivet (punkt 4 i arbejdsplanen)
Med mail af 19. september fik styregruppen tilsendt resultatet af arbejdet i gruppen om
akademiernes samspil med erhvervslivet. Afrapporteringen omfattede dels et oplæg på DEA’s
konference, dels forslag til evalueringskriterier vedr. akademiernes samspil med erhvervslivet.
Rektorkollegiet har drøftet oplægget fra arbejdsgruppen og tilsluttet sig konklusionerne, herunder
behovet for en professionalisering af praktikken samt afholdelse af en årlig konference vedrørende
kompetencebehov og tendenser (sidstnævnte drøftes på rektorkollegiets decembermøde).
Referat:

Jens orienterede om initiativerne fra arbejdsgruppen om samspil med erhvervslivet. Det
er oplagt at sætte fokus på netop dette område, hvis man vil vise erhvervsakademiernes
særegenhed.
Styregruppen drøftede den rådgivende struktur og aftagernes rolle i henholdsvis bestyrelser, uddannelsesudvalg og advisory boards.
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Der mangler både strukturer, som følger op på eksisterende uddannelser og nationale
udviklingsfora med henblik på udvikling af nye uddannelser. Styregruppen anbefalede, at
opgaven lægges i regi af de nye videncentre.


Behovsafdækning i forbindelse med udvikling af nye uddannelser (punkt 5 i arbejdsplanen)
Arbejdsgruppen om behovsafdækning har afsluttet sit arbejde. Der henvises til bilag 4 (eftersendes).
Referat:

Styregruppen tilsluttede sig notatet med bemærkning om, at det skal fremgå tydeligt, at
aftagerne skal inddrages i drøftelsen af kompetencebehov (altså inden disse omsættes til
et konkret uddannelsesforslag).
Når notatet har været drøftet i henholdsvis arbejdsgruppen for behovsafdækning og
rektorkollegiet, lægges det på hjemmesiden.
Behandlingen af notatet foranledigede i øvrigt, at Anders rejste spørgsmål om status på
akkrediteringssagen. Punktet tages op på næste møde.

b. Bestyrelsessammensætning (punkt 3 i arbejdsplan)
På sidste møde drøftede styregruppen mulige principper for bestyrelsessammensætningen på
erhvervsakademierne. ATW og AV udarbejder en model for bestyrelsessammensætning, som kan
fremlægges på et kommende ejerkredsmøde. Der henvises til bilag 5 (eftersendes).
Indstilling:

ATW og AV orienterer om status på arbejdet med bestyrelsessammensætning.

Referat:

Anders omdelte et første udkast, som endnu ikke er afhandlet med DI- og LO-baglandet.
Overordnet lægges vægt på, at bestyrelserne bliver mindre end i dag, og at de får en primær
overvægt af erhvervslivsrepræsentanter. Desuden drøftede man grænsefladen til akademiernes uddannelsesudvalg.

c. Fælles nationale videncentre (punkt 7 i arbejdsplanen)
Rektorkollegiet har nu besluttet at igangsætte de første nationale videncentre, som omfatter følgende:







Innovation og entreprenørskab, EA SydVest
Oplevelsesøkonomi, EA Dania
Finans, EA Lillebælt
Teknologisk Innovation – velfærd, EA Lillebælt
Videncenter 3.0 (materialevidencenter og responsible design), KEA
Ledelse, EA Aarhus

Det er aftalt, at invitationer til deltagelse i de enkelte videncentre udsendes med frist for tilmelding 1.
december. Hermed forventes videncentrene at kunne komme i gang omkring årsskiftet.
Når de første videncentre er lanceret, tages fat på opgaven med at afdække, hvor der er huller i
forhold til videncentrenes faglige dækning.
Indstilling:

Jens orienterer om status på etableringen af med videncentrene, herunder mulige
økonomimodeller og årlig afrapportering fra videncentrene.
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Referat:

Jens omdelte et oplæg til Videncenter i Ledelse, der skal fungere som overordnet skabelon
for beskrivelse af samtlige nationale videncentre i regi af erhvervsakademierne. Der lægges
op til flere mulige økonomimodeller med forskellige niveauer af medlemskab samt en årlig
afrapportering. Det er vigtigt med et højt ambitionsniveau.
Når de første videncentre er kommet fra start, skal det klarlægges, hvilke faglige områder,
der endnu ikke er dækket af et videncenter. Johanne pegede i den forbindelse på bl.a.
byggeri- og energiområdet.
Efter det første halve års aktivitet i de nye videncentre tages initiativ til et erfa-udvekslingsmøde i starten af juni, hvor man bl.a. drøfter afrapportering.
Endelig blev det foreslået, at dialogen om fremtidige kompetencebehov og tendenser inden
for de enkelte fagområder (jf. referatets punkt 4a om samspil med erhvervslivet) lægges i
videncentrene, som adresserer disse på konferencer eller lignende for medlemmerne.

Politisk PR-strategi (punkt 14 i arbejdsplanen)
På sidste møde orienterede Anja om, at et første udkast til en samlet kommunikationsstrategi foreligger.
Udkastet er justeret i lyset af den nye minister mv. og fremgår af bilag 6.
I øvrigt har EA2015-initiativet 1 års fødselsdag i december, hvilket kunne være en god anledning til at gøre
opmærksom på de resultater, der er opnået indtil videre.
Indstilling:

Styregruppen drøfter oplægget til en samlet kommunikationsstrategi.

Referat:

Der henvises til referatets punkt 3.

Ad 5. Opfølgning på ejerkredsmødet den 22. september hos DEA i København
Sidste møde for erhvervsakademiernes ejerkreds blev afholdt den 22. september i København. Ejerkredsmødet blev afholdt i umiddelbar forlængelse af konferencen om erhvervsakademiernes samspil med
erhvervslivet.
Indstilling:

Styregruppen følger op på mødet.

Referat:

Det var styregruppens vurdering, at det fungerede godt med erhvervsfolkenes deltagelse på
DEA-konferencen, og det var positivt at se, at UVM var rigt repræsenteret.

Ad 6. Øvrige sager
a. Erhvervsakademiernes samspil med professionshøjskolerne
Jævnfør mail af 9. september har Erhvervsakademiernes Rektorkollegium modtaget en henvendelse
fra professionshøjskolerne om administration af partnerskabsaftalerne mellem akademier og
professionshøjskoler. Henvendelsen om administration af partnerskabsaftalerne dækker over stor lokal
variation, hvor nogle professionshøjskoler opfatter, at de udelukkende bliver brugt som gummistempel
i forbindelse med ansøgninger om nye PBA-uddannelser.
Der er gennemført en mindre undersøgelse af de enkelte akademiers partnerskabsaftaler (bilag 7), og
Ingo Østerskov afholdt et møde med formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium Erik
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Knudsen den 22. september. På mødet efterlyste Erik Knudsen en beskrivelse af minimumskravene til
partnerskabsaftalerne, og det blev besluttet, at erhvervsakademierne kommer med et oplæg til videre
drøftelse. Notatet forventes klar ultimo november. Desuden afholdes et fællesmøde for de to
rektorkollegier den 14. december.
Indstilling:

Til efterretning.

Referat:

Styregruppen drøftede ganske kort status på akademiernes samspil med professionshøjskolerne, og Charlotte kunne oplyse, at der er et notat om partnerskabsaftalerne undervejs,
hvilket sendes til orientering til styregruppen.

b. Seminar om PBA-overbygningsuddannelserne
Den 31. oktober afholdt Erhvervsakademierne et internt seminar om de første erfaringer med
overbygningsuddannelserne på PBA-niveau. Seminaret havde fokus på, hvad der er gået godt, hvad der er
gået mindre godt, og hvilke udfordringer akademierne står over for.
Hensigten med seminaret var at medvirke til at styrke uddannelserne, herunder bane vejen for udvikling af
nye uddannelser, dokumentation af uddannelsernes succes gennem vækst, relevant beskæftigelse, høj
gennemførelse, høj grad af tilfredshed hos aftagere, praktikvirksomheder, studerende og medarbejdere
samt stærk internationalisering mv.
Konklusionerne fra seminaret samles op på det næste møde i rektorkollegiet, hvor man vil tage stilling til en
handlingsplan for uddannelserne.
Indstilling:

Til efterretning.

Referat:

Jens orienterede om seminaret, som satte fokus på de første erfaringer med overbygningsuddannelserne. Generelt lå både tilfredshed, beskæftigelse og gennemførelse højere end
forventet, hvilket er positivt. På rektorkollegiets decembermøde vil man drøfte resultaterne
mhp. en kommunikation af disse og vedtagelse af en handlingsplan.

c. EA2015-nyhedsbrev
Der udsendes et nyhedsbrev primo november, hvilket afhandles med ATW og JMP.
Indstilling: Til efterretning.
Referat:

Punktet nåede ikke at blive drøftet.

Ad 7. Næste møde i styregruppen
Der er ikke fastlagt en dato for næste møde i styregruppen.
Indstilling:

Styregruppen fastlægger tid og sted for næste møde(r).

Referat:

Næste møde blev planlagt til den 26. januar. Kl. 10.00-13.00 hos TL. Efter aftale med Johanne
sørger Charlotte for at booke et lokale til mødet.
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Ad 8. Eventuelt
Styregruppen drøfter eventuelle ekstra punkter til dagsordenen.
Referat:

Der var ingen ekstra punkter til drøftelse.
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