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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige
betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og
akademiuddannelser og diplomuddannelser
Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast
til bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og akademiuddannelser og diplomuddannelser.
Danske Professionshøjskoler ønsker indledningsvist at bemærke, at vi generelt finder, at bestemmelsen om erhvervsakademiers fortrinsret til udbud
af uddannelser på det tekniske og merkantile område i udkastet er for fastlåsende. Vi vil foretrække, at bekendtgørelsen gennemgående afspejler, at
professionshøjskoler jf. loven L 63 fortsat har mulighed for at søge om udbud af tekniske og merkantile uddannelser og derigennem bidrage til
forskning, udvikling og innovation inden for det tekniske og merkantile område.
Det skal desuden bemærkes, at det fremgår af bemærkning 3.1.1.2 til lovforslag nr. L 63, at erhvervsakademiernes fortrinsret, der udover udbud af
tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser desuden omfatter
udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademi- og akademiuddannelser, gælder for udbud, der baserer sig på erhvervsakademiernes eksisterende uddannelsesmiljøer.
Dertil kommer, at det af bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser for lovforslag nr. L 63 fremgår, at erhvervsakademiernes fortrinsret
til udbud af nye tekniske og merkantile uddannelser i bekendtgørelsen om
særlige betingelser for godkendelse af udbud skal ”knyttes til de tekniske
og merkantile fagområder, hvor det pågældende erhvervsakademi har
etableret et fagligt miljø” (bemærkninger til bestemmelserne 2 – 4 under §
1).
Danske Professionshøjskoler ønsker derfor, at det præciseres i bekendtgørelsen, at erhvervsakademiernes fortrinsret ikke gælder i de tilfælde, hvor
erhvervsakademierne ikke har eller er ved at udvikle et tilstrækkeligt bæredygtigt uddannelsesmiljø til udbud af den pågældende uddannelse.
Yderligere ønsker foreningen konkret at påpege, at VIA University College
(VIA) har et omfattende udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelser. Med henblik på løbende tilpasning af
disse uddannelser på baggrund af den samfundsmæssige udvikling og æn-
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drede behov i det aftagende arbejdsmarked er det afgørende, at VIA fortsat har mulighed for at videreudvikle disse uddannelsesmiljøer og dermed
fastholde deres nuværende samlede grundlag for praksisnære og anvendelsesorienterede uddannelser samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.
I denne forbindelse henvises til bemærkningen 3.2.1.2 til lovforslag nr. L
63, hvoraf det fremgår: ”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 professionsbacheloruddanneser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Disse uddannelser vil
kunne videreføres efter de allerede givne udbudsgodkendelser”.
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I tilknytning hertil tolker Danske Professionshøjskoler dublering af en professionshøjskoles eksisterende udbud af uddannelser inden for det tekniske
og merkantile område inden for professionshøjskolens dækningsområde
som en videreførelse af uddannelsen, og at dette kan finde sted uden at
anfægte erhvervsakademiernes fortrinsret. Der opfordres derfor til, at godkendelsesbetingelserne i bekendtgørelsen præciserer professionshøjskolernes mulighed for videreførelse af eksisterende udbud gennem dublering.
Vi skal desuden gøre opmærksom på, at VIA tillige udbyder eksisterende
diplomingeniøruddannelser efter allerede givne udbudsgodkendelser, hvorfor § 3 stk. 3, hvoraf det fremgår, at universiteterne godkendes til udbud
af diplomingeniøruddannelser, ligeledes bør gælde for Professionshøjskolerne.
Med henvisning til høringsbrevets bemærkning om, at det aktuelt kun er
professionshøjskolen University College Nordjylland, der har rettigheder
som et erhvervsakademi, ønsker Danske Professionshøjskoler at bemærke,
at VIA som den eneste professionshøjskole har et dækningsområde (Region Midtjylland), der omfatter tre erhvervsakademier. VIA rummer samtidig
som nævnt stærke uddannelsesmiljøer inden for det tekniske og merkantile
område, herunder et omfattende udbud af erhvervsakademiuddannelser,
der modsvarer erhvervsakademiernes.
Det kan derfor være relevant, at VIA på linje med University College Nordjylland tildeles samme rettigheder som et erhvervsakademi.
Foreningen har følgende konkrete bemærkninger til bekendtgørelsens enkelte bestemmelser:
Ad § 1, stk. 2:
Fortrinsretten for Erhvervsakademierne i forhold til udbud af tekniske og
merkantile uddannelser bør ikke være gældende for uddannelser med teknisk og merkantilt indhold, som har læringsmål, der primært hører under
de til Professionshøjskolerne tilknyttede hovedområder.
Ad § 2, stk. 2:
Danske Professionshøjskoler vil gerne notere med stor tilfredshed, at der er
indskrevet en direkte hjemmel til ministeren til at lade fortrinsretten vedrørende udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser overgå til en professionshøjskole ved sammenlægning, jf. § 2. stk. 2.
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Ad § 3, stk. 2:
Der anmodes om, at det tydeligt fremgår af bekendtgørelsen, at Danmarks
Medie- og Journalisthøjskoles uddannelsesudbud er landsdækkende. Netop
fordi der i øvrigt refereres specifikt til dækningsområder, f.eks. i § 3, stk.
1, finder vi det relevant, at højskolens anderledes situation på dette område udtrykkes specifikt i selve bekendtgørelsesteksten.
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På baggrund af dette og i forlængelse af drøftelser med den daværende
uddannelsesminister i september 2013 og ministerens konkrete udfoldelse
af Medie- og Journalisthøjskolens uddannelsesområde foreslås følgende
konkrete tilføjelser i bekendtgørelsesudkastets § 3 som markeret med understregning:
”§ 3. Uddannelses- og forskningsministeren godkender en professionshøjskoles udbud af de erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at professionshøjskolen udbyder inden for sit dækningsområde, jf.
§ 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
Stk. 2. Ministeren godkender medie- og journalisthøjskolens landsdækkende udbud af de erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser inden for højskolens uddannelsesområde, som omfatter journalistik, kommunikation, grafisk design, medieproduktion og medieledelse,
og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil, der er behov for, at medie- og journalisthøjskolen udbyder, jf. § 3 og 4 i lov om medie- og journalisthøjskolen.”
Ad § 3, stk. 3 (som også nævnt ovenfor):
Det fremgår, at universiteterne godkendes til udbud af diplomingeniøruddannelser. I den forbindelse gøres opmærksom på, VIA University College
tillige udbyder eksisterende diplomingeniøruddannelser efter allerede givne
udbudsgodkendelser, hvorfor § 3 stk. 3 ligeledes bør gælde for professionshøjskolerne.
Med venlig hilsen

Erik Knudsen
Formand
Danske Professionshøjskoler
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