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Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om
statens uddannelsesstøtte
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast
til forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte. Vi har
følgende bemærkninger:
Den gældende lov om SVU har med sin bredt definerede målgruppe for
SVU været med til at sikre relevant opkvalificering af medarbejdere som en
forudsætning for, at Danmark fortsat råder over en fleksibel og opdateret
arbejdsstyrke.
Danske professionshøjskoler er bekymret for, at de betydeligt forringede
muligheder for kompetenceudvikling vil modarbejde de gode intentioner
om at fremme effektivitet, højere kvalitet og produktivitet på arbejdsmarkedet, som både offentlige og private arbejdsgivere efterlyser.
Professionshøjskolerne videreuddanner målrettet i forhold til de omstillinger og øgede krav til medarbejderne, som f.eks. følger af ny viden på professionsområderne og de besluttede reformer på velfærdsområdet som
Anbringelsesreformen, Barnets reform, Folkeskolereformen, målsætninger
om hurtig rehabilitering mv.
En realisering af reformer og øget kvalitet vil være meget vanskelig som
følge af forslaget. En forespørgsel på landets syv professionshøjskoler viser, at aktiviteten på diplomuddannelserne som konsekvens af lovforslaget
samlet set vurderes at ville falde med 37 % i forhold til 2012, hvilket svarer til cirka 4.500 heltidsstuderende på kompetencegivende videreuddannelsesforløb. Sundhedsdiplom og socialdiplomuddannelsen vil blive særligt
ramt, idet stort set alle forløb inden for disse uddannelser baseres på SVU
som en forudsætning for at deltage.
Danske Professionshøjskoler anbefaler, at de regler der nu skal fastsættes i
forlængelse af loven præciserer, at der kan ses bort fra tidligere gennemført videregående uddannelse, hvis den tidligere uddannelse ikke i tilstrækkelig grad dækker de kompetencebehov, der anses for nødvendige for, at
den uddannelsessøgende kan varetage sit arbejde som kompetent fagprofessionel.
Kompetenceudvikling er en forudsætning for, at også professionelle med en
videregående uddannelse kan agere med afsæt i en opdateret viden om
professionerne i hele deres arbejdsliv. Derfor er det også væsentligt, at de
formelle videreuddannelsesmuligheder ikke ophører med professionsbachelorgraden.
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