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Høring over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte og afskaffelse af muligheden for genoptjening til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af støttesatsen m.v.)
Professionshøjskolernes Rektorkollegium – University Colleges Denmark takker for
indkaldelse til høring over udkast til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte og afskaffelse af muligheden for genoptjening til uddannelse på videregående
niveau, nedsættelse af støttesatsen m.v.).

Specifikke bemærkninger

Ad reduktion af SVU perioden fra 52 uger til 40
Konsekvensen af en nedsat periode for støtteberettigelse vil være af mærkbar betydning for professionshøjskolernes afsætning af diplomuddannelserne, da mange
aftagere baserer deres køb af diplomuddannelse på SVU støtten.
Forkortelse af perioden for SVU fra 52 uger til 40 uger er yderligere beklageligt, da
det nedsætter muligheden for, at en studerende eksempelvis kan læse en (næsten)
fuld diplomuddannelsen på fuld tid og dermed opnå en fordybelse, der ikke opnås
på deltidsmodulerne. Af evalueringer kan det eksempelvis ses, at de studerende på
SD vægter fordybelsen og muligheden for at tage 6 uger ud af deres travle arbejdsliv meget højt.

Ad reduktion af støttebeløbet
En reduktion af støttebeløbet fra fuld dagpengesats til 80 % støtte, vil helt afgjort
få betydning for mange aftagere. Dette især i forbindelse med orlovsforløb, hvor
der i forvejen er begrænset mulighed for støtte.
Reduktionen kan medføre dalende interesse for en arbejdsgiver i beslutningen om
at sende en medarbejder på efter- og videreuddannelse/kompetenceudvikling med
fuld løn. Kursusbudgetterne er i forvejen meget pressede i disse nedskæringstider,
så alle økonomiske tilskud har betydning for arbejdsgiverne.

Ad ophævelse af bestemmelserne om SVU til fagspecifikke kurser
De fagspecifikke kurser er meget efterspurgte blandt aftagere af efteruddannelse.
Et bortfald af denne støtte, vil være en klar forringelse af aftagerfeltets efteruddannelsesmuligheder. Kollegiet vil derfor på det kraftigste anbefale, at denne del af
lovforslaget bortfalder.
Alternativet med IDV-kurser er ikke attraktivt for en arbejdsgiver (ingen SVU og tillæg af 25 % moms på kursusprisen).
Afskaffelsen af muligheden for at opnå SVU i forbindelse med fagspecifikke kurser
vil forringe efteruddannelsesmulighederne for folkeskolens lærere væsentligt. Regeringen har i forlængelse af anbefalingerne fra Rejseholdet varslet, at man vil styrke
kvaliteten i undervisningen i folkeskolen, hvilket fordrer en forstærket efteruddannelsesindsats. Kollegiet mener derfor ikke, at lovforslaget er foreneligt med dette.

Ad uddannelse i opsigelsesperioden
Denne nye begrænsning vil være en klar forringelse af aftagerfeltets mulighed for
på længere sigt at fastholde afskedigede medarbejdere indenfor deres faglige felt. I
en periode hvor der sker en del afskedigelser indenfor blandt andet det lærerfaglige
område og i flere tilfælde i kommuner og hvor fastholdelse og tiltrækning af uddannet arbejdskraft er vanskelig, vil en sådan begrænsning af uddannelse være særdeles uheldig.
Uddannelse i ledighedsperioden er en stor støtte til fastholdelse af arbejdskraften i
lokalområdet og er medvirkende til, at arbejdskraften forefindes, når manglen på
uddannet arbejdskraft igen melder sig.
Ændringen harmonerer dårligt med 6 ugers selvvalgreglen.

Ad forenklinger og smidiggørelse af administrationen
Administrative forenklinger og brugen af digitale ansøgninger vil givetvis lette administrationen, som i dag er meget administrativ besværlig.
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