Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K
Att: Marianne Madsen
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Telefon: 33 38 22 00

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring
af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående
uddannelser
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast
til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademier for videregående
uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
Danske Professionshøjskoler finder det positivt, at forskningsaktiviteter
beskrives som en integreret del af professionshøjskolernes arbejdsopgave.
Vi finder det desuden både positivt og afgørende, at professionshøjskolerne
både principielt og i praksis får ret til og mulighed for at udbyde erhvervsakademiuddannelser og dertil knyttet efter- og videreuddannelse inden for
alle de områder, der ikke er teknisk/merkantile. Professionshøjskolerne bør
- i lighed med erhvervsakademiernes fortrinsret på det teknisk/merkantile
område – entydigt opnå fortrinsret til udbud af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt dertil knyttet efter- og videreuddannelse
inden for områder, der ikke er omfattet af det teknisk/merkantile.
Endeligt er det positivt, at alle gældende udbudsrettigheder fastholdes med
fortsat ret til udvikling af de eksisterende udbud.
Hvad angår bestyrelsessammensætningen, støtter foreningen den fremlagte ordning, ligesom også lovforslagets nye bestemmelser for uddannelsesudvalgenes sammensætning, herunder det styrkede fokus på udvalgenes
praksisprofil, vurderes positive.
Danske Professionshøjskoler ønsker dog at bemærke, at vi finder, at den
nuværende praksis med tæt kobling mellem funktionsperioden for bestyrelsen og funktionsperioden for uddannelsesudvalgene, som indebærer at en
netop sammensat bestyrelse uden særlig kendskab til professionshøjskolen
skal sammensætte uddannelsesudvalg, ikke er særlig hensigtsmæssig set i
henseende til kravene om regional og professions- og erhvervsfaglig indsigt
og forståelse hos uddannelsesudvalgenes medlemmer.
Vi vil derfor foreslå, at der i forbindelse med implementering af loven åbnes
op for, at uddannelsesudvalgene kan vælges forskudt af bestyrelsen, således at udvalgenes kontinuitet ikke nødvendigvis er koblet til de kommunale
valgperioder, men i stedet f.eks. kan vælges midt i en bestyrelses funktionsperiode, hvor bestyrelsesmedlemmerne har større indsigt i professionshøjskolen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det ikke er forekommende, at medlemmer af uddannelsesudvalg er udpeget i egenskab af, at
de er valgt til kommunalbestyrelse eller regionsråd, men i kraft af erfaring
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med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.
En forskydning i funktionsperioden ville desuden kunne medvirke til, at der
i forbindelse med nyudpegning af bestyrelse ikke opstår et vakuum mellem
en ny bestyrelses funktionsperiode pr. 1. maj og udpegning af medlemmer
til uddannelsesudvalgene senest 1. september.
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Vi har følgende konkrete bemærkninger, hvad angår de nye bestemmelser
for udbud og for forsknings- og udviklingsaktiviteter:
Udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser
I bemærkningerne fremgår det af 3.1.1.2:
”Erhvervsakademierne vil således ikke opnå fortrinsret til udbud af erhvervsakademi- eller akademiuddannelser inden for andre områder, der
allerede dækkes af andre uddannelsesinstitutioner.”
Foreningen foreslår, at denne formulering suppleres med følgende:
”Denne begrænsning gælder også for eksisterende regionale udbud af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse inden for de tekniske, merkantile og designmæssige områder,
som allerede udbydes af en professionshøjskole, samt journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende
uddannelsesområder, som udbydes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Dog kan der til enhver tid, såfremt institutionerne er enige om det,
indgås samarbejdsaftaler mellem den pågældende professionshøjskole og
et eller flere erhvervsakademier inden for den pågældende professionshøjskoles dækningsområde om et udbud af disse uddannelser.”
Begrundelsen herfor er, at der i dag eksisterer stærke uddannelsesmiljøer
inden for det tekniske, merkantile og designmæssige område samt områderne for journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion,
medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder på enkelte af professionshøjskolerne. Der er tale om veletablerede uddannelsesmiljøer med en
tydelig faglig og udviklingsmæssig profil bygget op omkring erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og i nogle tilfælde også
diplomingeniøruddannelser. Disse miljøer danner grundlag for forskning og
udvikling, tæt samarbejde på udvalgte områder med erhvervsliv, offentlige
institutioner og andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland, samt et
voksende samarbejde med uddannelser og forskningsmiljøer, der primært
er rettet mod den offentlige sektor.
Det er derfor væsentligt, at de pågældende professionshøjskoler fortsat
kan videreudvikle disse uddannelsesmiljøer og dermed fastholde deres nuværende samlede grundlag for de praksisnære og anvendelsesorienterede
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der også efter den kommende lovgivning vil være et krav til den enkelte professionshøjskole. Det vil yderligere
understøtte den konsolidering af professionshøjskolernes rolle, som fremgår af pkt. 3.2.2.2.
Alternativt foreslår foreningen en formulering af pkt. 3.2.1.2, 2. afsnit, så
områderne for design, journalistik, kommunikation, grafisk design, medie-
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produktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder medtages.
Det vil sige, at det oprindelige afsnit:
”Erhvervsakademiernes fortrinsret til udbud af videregående uddannelser
inden for det tekniske og merkantile område vil ikke påvirke professionshøjskolernes eksisterende udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil.”
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omformuleres til:
”Erhvervsakademiernes fortrinsret til udbud af videregående uddannelser
inden for det tekniske og merkantile område vil ikke påvirke professionshøjskolernes eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser indenfor det tekniske, merkantile og designmæssige område samt områderne for journalistik, kommunikation, grafisk
design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil.”
Ligeledes foreslås formuleringen sidst i samme afsnit:
”Diplomingeniøruddannelserne og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD er ikke omfattet af erhvervsakademiernes fortrinsret til udbud af
videregående uddannelser inden for det tekniske og merkantile område.”
justeret til:
Diplomingeniøruddannelserne og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD samt uddannelsesområderne journalistik, kommunikation, grafisk
design, medieproduktion, medieledelse og tilgrænsende uddannelsesområder, er ikke omfattet af erhvervsakademiernes fortrinsret til udbud af videregående uddannelser inden for det tekniske og merkantile område.”
Af bemærkning 3.1.1.2 til lovudkastet fremgår det, at erhvervsakademierne får fortrinsret til udbud af tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser. Samtidig fremgår
det af 3.2.1.2, at professionshøjskolerne efter forslaget kun forventes at
kunne blive ”godkendt til at udbyde nye tekniske eller merkantile uddannelser, hvis det eller de erhvervsakademier, der deler dækningsområde
med den givne professionshøjskole, ikke har eller er ved at udvikle et tilstrækkeligt bæredygtigt uddannelsesmiljø til udbud af den pågældende
uddannelse.”
Udsigten til professionshøjskolernes manglende muligheder for at få godkendt nye udbud indenfor det tekniske og merkantile område på akademi-,
bachelor- og diplomniveau vækker bekymring. Det anses som relevant og
vigtigt, at professionshøjskolerne kan udvikle deres portefølje på disse områder for forsat at fastholde en sammenhæng mellem uddannelser rettet
mod alle dele af arbejdsmarkedet.
Det er imidlertid positivt, at lovudkastet indeholder en række muligheder
for professionshøjskolernes uddannelsesudbud i forhold til ledelsesområdet,
som ikke defineres som en del af det tekniske og merkantile område. Ligeledes ser foreningen muligheder i at kunne søge udbud af VVU-området på
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områder, der i dag naturligt ligger inden for professionshøjskolernes kompetenceområder ift. sundhedsområdet, det pædagogiske område, det sociale fagområde, samfundsfag og administration m.m.
Foreningen bifalder også, at diplomingeniøruddannelser og HD er undtaget
fra erhvervsakademiernes fortrinsret til tekniske og merkantile uddannelser.
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Nye bestemmelser for forsknings- og udviklingsaktiviteter
Det noteres med stor tilfredshed, at intentionerne i gældende lov ift. forsknings- og udviklingsaktiviteter fastholdes, og at der lægges op til en konsolidering af professionshøjskolernes rolle i forhold til at være bindeled mellem viden, uddannelse og arbejdsmarked. Lovforslaget ligger således i tråd
med sektorens strategier og nuværende praksis på forsknings-, udviklingsog innovationsområdet.
Foreningen bemærker dog, at det som del af den foreslåede ordning vedr.
professionshøjskolernes bidrag til tilførsel af ny viden i uddannelser og på
arbejdsmarkedet fremgår af 3.1.2.2 i bemærkningerne:
”Dog foregår en del af den anvendelsesorienterede forskningsaktivitet tillige på øvrige videninstitutioner f.eks. GTS-institutterne samt på professionshøjskoler og i mindre grad på erhvervsakademier.”
I betragtning af at ovenstående formulering står under den foreslåede ordning, giver formuleringen et indtryk af, at der er forskel i forventningerne
til den anvendelsesorienterede forskningsaktivitet på erhvervsakademierne
og øvrige uddannelsesinstitutioner. Dette virker ikke rimeligt i betragtning
af, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne i fremtiden begge
skal udbyde uddannelser på professionsbachelorniveau inden for de tekniske og merkantile områder, hvor man skal arbejde på lignende vilkår i et
tæt samspil med praksis.
Derfor forventes det, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne
bliver underlagt samme krav inden for dette område.
Af 3.1.2.2 i bemærkningerne fremgår det i øvrigt:
”I det fremsatte lovforslag er videngrundlaget for erhvervsakademiernes og
professionshøjskolernes uddannelser og institutionernes videnproduktion
beskrevet enslydende.”
Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med den tidligere omtalte formulering i 3.1.2.2:
”Dog foregår en del af den anvendelsesorienterede forskningsaktivitet tillige på øvrige videninstitutioner f.eks. GTS-institutterne samt på professionshøjskoler og i mindre grad på erhvervsakademier.”
Det anbefales derfor, at denne sætning omformuleres.
Foreningen vil endelig påpege, at det er uhensigtsmæssigt, at det i bemærkningerne til § 5 stk. 2 angives, at forsknings- og udviklingsaktiviteter
typisk er gennemført af forskerkvalificeret personale. Frascati manualen
(afsnit 5.2.3) beskriver forskere uden henvisning til uddannelse. Det er i
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overensstemmelse med ambitionen om, at undervisere skal deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter – uanset om de har formelle forskningskvalifikationer eller ej. Hertil kommer, at tilknyttede medarbejdere (i Frascati
terminologi "Technicians and equivalent staff) deltager i gennemførelsen af
forskningsprojekter, for eksempel ved at gennemføre interventioner i praksis, og således også på afgørende vis bidrager til gennemførelsen af forskningsprojekter.
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Vi foreslår derfor, at det præciseres, at forskningskvalificeringen drejer sig
om de fagligt ledende medarbejdere i denne type projekter.
Med venlig hilsen

Erik Knudsen
Formand
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