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Høringssvar: Lovforslag om udmøntning af aftale om 1- årig 
forlængelse af VEU-trepartsaftale. 

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over lovforslag om 
udmøntning af aftale om 1- årig forlængelse af VEU-trepartsaftale. 

Generel bemærkning

Danske Professionshøjskoler bakker op om den 1-årige forlængelse af VEU-
trepartsaftalen. Danske Professionshøjskoler mener, at den nuværende VEU-
trepartsaftale giver mulighed for øget fleksibilitet i en tid, hvor der er mangel på 
både arbejdskraft og opdaterede kompetencer i den private og offentlige sektor. 

Specifikke bemærkninger

Punkt 2.1.1.2.6. Mulighed for oprettelse af særskilte moduler – lov om åben 
uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Danske Professionshøjskoler opfordrer til, at muligheden for at kunne oprette 
særskilte moduler permanentgøres senest 1. januar 2022, hvor muligheden, jf. 
lovudkastets punkt 2.1.1.2.6., ophæves. 

Danske Professionshøjskoler har stor gavn af – og ser potentialer i - de fleksible 
muligheder, som VEU-trepartsaftalen giver for at kunne oprette særskilte 
moduler ned til 5 ECTS på videregående niveau uden for eksisterende 
deltidsuddannelser. 

Blandt andet muliggør bestemmelsen, at professionshøjskolerne kan udvikle nye 
videreuddannelsestilbud på tværs af diplomuddannelser, fremfor at udbyde 
moduler på hver uddannelse, som ligner hinanden. Det giver samfundet 
væsentlige ressourcemæssige fordele, ligesom det styrker 
professionshøjskolernes muligheder for at understøtte den stigende efterspørgsel 
efter tværprofessionelt samarbejde.

Bestemmelsen giver også professionshøjskolerne bedre muligheder for at 
reagere på og imødekomme mere akutopståede videreuddannelsesbehov uden 
at skulle igennem en flerårig udviklings- og prækvalificeringsproces for en hel 
diplomuddannelse. Derudover giver bestemmelsen mulighed for at tiltrække nye 
målgrupper og samarbejdspartnere med videreuddannelsesbehov til 
professionshøjskolernes videreuddannelsesudbud. 

Yderligere kan bestemmelsen på sigt medføre, at der er færre overlappende 
udbud inden for videreuddannelsesområdet, hvilket kan være med til at 
nedbringe de barrierer, som professionshøjskolernes aftagere oplever i forhold til, 
at det er svært at finde rundt i de mange videreuddannelsesmuligheder.

Endelig ser professionshøjskolerne store perspektiver i, at muligheden for at 
oprette særskilte moduler fremadrettet kan understøtte udviklingsaktiviteter på 
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tværs af diplomuddannelserne, som bl.a. kan bidrage til at styrke koblingen 
mellem de eksisterende uddannelser og praksis.

Punkt 2.1.1.2.7. SVU til særskilte moduler

Danske Professionshøjskoler opfordrer i tillæg til ovenstående til, at muligheden 
for SVU til særskilte moduler også videreføres efter 1. januar 2022, hvor 
muligheden, jf. lovudkastet, bortfalder, som konsekvens af, at muligheden for at 
oprette særskilte moduler bortfalder, jf. ovenstående punkt. 2.1.1.2.6. 

Muligheden for SVU til særskilte moduler er afgørende for professionshøjskolerne 
og for arbejdsmarkedet, idet den giver mulighed for, at personer med ellers 
begrænsede kompetenceudviklingsmuligheder kan få målrettet 
kompetenceudvikling til fremtidig opgaveløsning. 

Med venlig hilsen

Inge Friis Svendsen
Direktør
Danske Professionshøjskoler


