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Høringssvar ang. udkast til akkrediteringsbekendtgørelsen
Danske Professionshøjskoler takker for muligheden for at afgive høringssvar på udkast 
til akkrediteringsbekendtgørelse. Det er positivt, at der nu kommer en nærmere 
afklaring på uddannelsesstationer, og at uddannelsesfilialerne får en klar og præcist 
beskrevet ramme og regelgrundlag. 

Danske Professionshøjskoler har følgende kommentarer og opmærksomhedspunkter, 
der dels vil gå på selve udkastet til akkrediteringsbekendtgørelse og dels på øvrigt 
forhold, der vedrører uddannelsesfilialerne. 

Kommentarer til akkrediteringsbekendtgørelsen og bilag:

Ang.  § 21, stk. 2. 

Af bekendtgørelsen fremgår det, at: ”Uddannelsesfilialen etableres uden for København 
(forstået som de storkøbenhavnske kommuner), Aarhus, Odense og Aalborg.”

Det bør præciseres, hvilke kommuner, der er omfattet af ”de storkøbenhavnske 
kommuner.” 

Ang. §21, stk. 3. 

Af bekendtgørelsen fremgår det, at: ”Godkendelse gives for en periode op til 6 år.” 

Såfremt det ikke er uddannelsesinstitutionerne selv, der definerer tidsperioden, kan det 
betyde, at institutionerne har så kort tid til at afprøve en uddannelsesfilial, at de 
studerende ikke kan nå et helt gennemløb, fx hvis nogen tager orlov. Det kan også 
have den betydning, at det bliver mindre relevant for uddannelsesinstitutionen at 
oprette filialen, hvis man ikke på forhånd er sikret tilstrækkeligt antal år til at afprøve 
filialen.  

Ang. § 21 stk. 4.

Af bekendtgørelsen fremgår det i forlængelse af §21, stk. 3 i stk. 4, at: ”Godkendelsen 
kan forlænges yderligere seks år, hvis uddannelses- og forskningsministeren 
godkender forlængelsen.”

Det er uklart, om uddannelsesfilialerne maksimalt kan forlænges i op til 12 år, eller om 
der ikke er begrænsninger på antallet af forlængelser. Danske Professionshøjskoler har 
desuden følgende spørgsmål til paragraffen:

- Kan der ansøges inden for periodens udløb ift. at sikre en kontinuerlig drift?
- Vil en ansøgning om forlængelse være underlagt samme krav som en 

ansøgning om etablering af en uddannelsesfilial?

Danske Professionshøjskoler foreslår, at der er mere lempelige krav for en ansøgning 
om forlængelse end for en ansøgning om etablering af en uddannelsesfilial. 
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Øvrige opmærksomhedspunkter, der vedrører uddannelsesfilialerne: 

Det tidligere fremsendte forslag til lov om uddannelsesfilialer giver uddannelses- og 
forskningsministeren hjemmel til at fastsætte regler for uddannelsesfilialerne. Disse 
regler er ikke endeligt afklaret alene med ændringerne i 
akkrediteringsbekendtgørelsen.

Da det vil være udmøntningen af disse regler, som er afgørende for vores input, ønsker 
Danske Professionshøjskoler at blive inddraget gennem høring efter fastsættelse af 
disse – alternativt tilbyder Danske Professionshøjskoler at deltage i udviklingen af 
regler og rammer. 

I forhold til ophør af en uddannelsesfilial antydes det i høringsbrevet, at Uddannelses- 
og Forskningsstyrelsen skal træffe afgørelse om/godkende uddannelsesinstitutionens 
plan for de eksisterende studerende. På nuværende tidspunkt er proceduren ift. 
nedlæggelse af en uddannelse, at det er tilstrækkeligt, at en uddannelsesinstitution 
orienterer styrelsen om dette. Hvis det bliver ekstra svært at lukke en uddannelsesfilial, 
kan det betyde, at uddannelsesinstitutionerne bliver mere tøvende i forhold til at 
oprette filialer, og at det dermed modvirker hensigten med uddannelsesfilialerne, 
nemlig at gøre det lettere og mere fleksibelt at oprette og nedlægge 
uddannelsesfilialer. 

Der er endvidere et opmærksomhedspunkt ift. prækvalificering af nye 
uddannelsesfilialer, hvis en uddannelsesinstitution er betinget positivt akkrediteret. 
Hvis en institution er betinget positivt akkreditereret, vil det alt andet lige tage lige så 
lang tid at få en uddannelsesakkreditering af uddannelsesfilialen, som at blive positivt 
akkrediteret, hvilket vil forsinke oprettelsen af uddannelsesfilialer. Det er på den 
baggrund afgørende, at man ved prækvalificering har mulighed for at kunne afvente 
en institutionsakkreditering, før man realiserer en uddannelsesfilial.  

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
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