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Høringssvar over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til forslag til lov om Studievalg 
Danmark. Vi har følgende bemærkninger:

Inddragelse af gode erfaringer fra et allerede velfungerende Studievalg
Danske Professionshøjskoler ønsker indledningsvis at konstatere, at vi finder, at den nuværende organisering 
af Studievalg fungerer tilfredsstillende inden for vores område. I udgangspunktet ser Danske 
Professionshøjskoler altså ikke noget behov for at ændre den nuværende ordning, men finder det positivt, at 
den grundlæggende holdning i forslaget er loyal mod Studievalgs formål, arbejde og tidligere organisering. 
Fordi Danske Professionshøjskoler oplever det nuværende Studievalg som en kompetent samarbejdspartner, 
vil vi anbefale, at kompetencer og erfaringer fra ledere og medarbejdere ved de nuværende Studievalgscentre 
bliver udnyttet aktivt i overgang til og udvikling af Studievalg i de nye rammer. Forslaget afspejler kendskab 
til og loyalitet over for Studievalgs forskellige opgaver og metoder. Danske Professionshøjskoler finder det 
positivt og godt, at der foreslås at skabe en ny, samlet struktur for vejledning om valg af videregående 
uddannelse, herunder inden for videreuddannelsessystemet, samt om forventede beskæftigelsesmuligheder 
efter endt uddannelse. Denne organisatoriske ændring giver mulighed for på tværs af studieområder og 
regioner at udvikle fælles tiltag i takt med nye behov. Eksempelvis har UUG’s konkurs medført, at VIA 
savner et vigtigt tværgående vejledningsarrangement i Region Midtjylland. Som løsning på dette er alle 
uddannelsesinstitutioner og studievalgscentre i Jylland og på Fyn gået sammen om at udvikle et koncept for 
fælles vejledningsarrangementer rettet mod gymnasieskoler. Det er vigtigt, at sådanne samarbejder kan 
fortsætte.

Lokal inddragelse
Danske Professionshøjskoler finder det positivt, at Studievalg kan drive indtægtsdækket virksomhed, hvilket 
skaber mulighed for, at Studievalg kan indgå i regionale projekter. Det er vigtigt, at der er fokus på 
samarbejde mellem Studievalg og forskellige interessenter, herunder brugere, ungdomsuddannelser, 
videregående uddannelser, offentlige og private interessenter og andre vejledningsenheder i regionerne. Det 
vil derfor være af stor betydning, at der bliver en lokal ledelse på de enkelte afdelinger af Studievalg, der kan 
være en nøgleperson i et sådant samarbejde. Danske Professionshøjskoler så gerne, at det i forslaget blev 
fastslået, at der er en forpligtelse til samarbejde med de lokale interessenter og ikke bare en 
hensigtserklæring. Vejledningen bør fortsat foregå lokalt, og tilpasses lokale udbud og behov. Danske 
Professionshøjskoler så ligeledes gerne, at forslaget var mere konkret med hensyn til, hvilke fora der kan 
sikre interessenterne indflydelse på både det centrale og regionale studievalgsarbejde. I bemærkningerne til 
lovudkastet er nævnt, at Studievalg Danmarks sekretariat placeres i sammenhæng med en af 
Studievalgsafdelingerne. Danske Professionshøjskoler går gerne i dialog om placeringen, da placeringen af 
Studievalgsafdelingerne og -sekretariatet udgør et væsentligt element i at sikre et Danmark i balance, og at 
alle i hele Danmark har adgang til personlig vejledning.
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Professionel og objektiv vejledning
Danske Professionshøjskoler vurderer, at det er afgørende, at vejledningen er professionel og objektiv. 
Således er det afgørende at vejledningen f.eks. er uafhængig af sektor-, institutions- eller andres ønsker. 
Dette kunne eksempelvis sikres ved nedsættelse af et nationalt rådgivende udvalg eller lignende. Danske 
Professionshøjskoler finder det positivt, at det af lovforslaget tydeligt fremgår, at der skal tilbydes vejledning 
om valg inden for videreuddannelsessystemet, f.eks. akademi-, diplom og masteruddannelser m.v. Denne 
opgave er stor – og må forventes at blive større fremover i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet – og 
således er dette en ikke uvæsentlig del af Studievalg Danmarks fremtidige opgaveportefølje, hvorfor 
ressourcer til dette skal prioriteres. Derfor bør der lægges vægt på, at det velfungerende samspil mellem 
Studievalg og de regionale dækningsområder videreføres under den nye struktur, således at 
vejledningsindsats i størst muligt omfang tilpasses regionale betingelser og behov. Det er vigtigt, at der er et 
godt samarbejde om vejledningsmæssige initiativer på uddannelsesinstitutionerne som Åbent hus og 
studiepraktik. 

Administration af SVU
Danske Professionshøjskoler vil endvidere foreslå, at det overvejes om Studievalg med fordel kan forestå 
administration af SVU, da Danske Professionshøjskoler finder at der er en god sammenhæng mellem SVU 
og Studievalgs øvrige opgaver.  

Økonomi
Danske Professionshøjskoler konstaterer af høringsmaterialet, at det forventes, at lovforslaget samlet set ikke 
vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. I den forbindelse ønskes det at 
bemærke, at der bør påtænkes en vis opstartsfinansiering samt udgifter i forbindelse med udfasning fra 
nuværende kontraktholder. Dertil kommer, at Efter- og videreuddannelsesområdet nævnes som et 
ansvarsområde for Studievalg fremadrettet. Såfremt denne del ønskes opprioriteret vil det kræve tilførelse af 
økonomiske ressourcer, da ressourcerne i det nuværende setup primært anvendes i forhold til 
gymnasieskolerne.

Med det store fokus på vejledning til beskæftigelse og fremtidens arbejdsmarked, som er under forandring, 
vil der desuden være behov for bedre vejledningsredskaber samt kompetenceudvikling af vejledere, så der 
sikres en ensartet og professionel vejledning af høj kvalitet.

Danske Professionshøjskoler opfordrer yderligere til, at Studievalg fremadrettet går i dialog med 
uddannelsesinstitutionerne forud for et eventuelt samarbejde med en privat aktør – med henblik på at belyse 
de økonomiske konsekvenser aftalen måtte have for uddannelsesinstitutionerne.

Dialogfora der dækker alle uddannelsesinstitutioner
Det er afgørende, at Studievalg og landets uddannelsesinstitutioner har et godt gensidigt kendskab til 
hinandens ydelser og ’produkter’, så der sikres en høj kvalitet og gennemsigtighed i vejledningen. Det 
kræver en løbende og tæt dialog – fx gennem årlige dialogmøder mellem Studievalg og landets 
uddannelsesinstitutioner. Studievalg har i dag faste møder med universiteterne, og det ville være oplagt at 
bruge denne anledning til at få etableret et setup, der også omfatter landets professionshøjskoler og 
erhvervsakademier.
Danske Professionshøjskoler opfordrer derfor til, at der både etableres landsdækkende fora på direktørniveau 
og regionale dialogfora i regi af de enkelte afdelinger.

Med venlig hilsen
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