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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov
om erhvervsakademier for videregående uddannelser
og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (Opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen)
Akademikerne har fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om
erhvervsakademier for videregående uddannelser og lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (Opfølgning på evaluering af
erhvervsakademistrukturen) til høring. Akademikerne har udsendt lovforslaget til høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund
fremkomme med bemærkninger.
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Akademikerne ser en styrkelse af erhvervsakademisektoren som helt
centralt i bestræbelserne på at etablere et mere sammenhængende og
fleksibelt videregående uddannelsessystem. Men også i forhold til at
skabe erhvervsakademier som qua en bred uddannelses- og vidensbase
kan opbygge innovative miljøer, der understøtter et erhvervsmæssigt
potentiale. Som følge heraf støtter Akademikerne hensigten om at opbygge en stærk erhvervsakademisektor, der har ret til selvstændigt udbud af tekniske og merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.
I forlængelse heraf, er det vigtigt for Akademikerne at understrege, at
en styrkelse af erhvervsakademisektoren bør have til hensigt at styrke
uddannelsernes praksisnærhed og vidensbase med respekt for sektorens
særlige rolle og profil i det videregående uddannelsessystem.
Tilsvarende bør en styrkelse af erhvervsakademierne ligeledes tage udgangspunkt i og respektere sektorens væsentlige rolle i forhold til, at
kunne bidrage med innovationsaktiviteter i et samarbejde med det regionale erhvervsliv, herunder særligt de små og mellemstore virksomheder.
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Med lovforslaget formuleres der nye fælles formålsbestemmelser for
erhvervsakademier og professionshøjskoler: ”Erhvervsakademierne skal
med udgangspunkt i institutionens uddannelsesudbud inden for de tekniske og merkantile fagområder varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil med det
aftagende arbejdsmarked, øvrige uddannelses- og videninstitutioner og
det omgivende samfund.”
Det medfører således af den nye formålsparagraf, at erhvervsakademierne nu også skal varetage egentlige forskningsaktiviteter, hvilket i øvrigt samtidig understøttes af den nye fælles stillingsstruktur for erhvervsakademierne og professionshøjskolerne. I forlængelse heraf er
det Akademikernes opfattelse, at erhvervsakademiernes ansatte, herunder ledelsen af erhvervsakademierne, naturligt henhører under det akademiske overenskomstområde.
Den foreslåede fælles formålsparagraf og den nye fælles stillingsstruktur
er således udtryk for en ønsket udvikling i forhold til en viden- og udviklingsmæssig styrkelse af erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Det er dog vigtigt for Akademikerne at understrege, at
forskning som begreb bliver et endog meget rummeligt og elastisk begreb, hvilket for så vidt også er i tråd med Frascati-manualens definition
af forsknings- og udviklingsaktiviteter, som der i øvrigt henvises til i
bemærkningerne til lovforslaget.
Akademikerne noterer sig endvidere, at der i bemærkningerne til den
foreslåede formålsparagraf, fremgår: ”Med den foreslåede § 5, stk. 2,
afspejler anvendelsen af begrebet forsknings- og udviklingsaktiviteter,
at disse aktiviteter i form af indsamling, bearbejdning, formidling samt
produktion af relevant anvendelsesorienteret viden dels omfatter aktiviteter i henhold til alment og internationalt anerkendte definitioner af
forskning og udvikling, dels væsentlige aktiviteter som falder uden for
disse definitioner.
Sidstnævnte aktiviteter, hvis formål, intention og ressourcer ikke lever
op til almindelige forskningskriterier, omfatter bl.a. praksisdrevne innovationsaktiviteter i samarbejde med én eller flere virksomheder om
frembringelse af nye eller væsentligt forbedrede løsninger på konkrete
problemstillinger, omsætning af ny viden i uddannelser, kompetenceudvikling, eksternt rettet vidensformidling, konsulentydelser mv.”
Det forhold, at det nu fremgår eksplicit af formålsparagraffen, at institutionerne skal varetage forskningsaktiviteter, skaber i Akademikernes
øjne, et behov for en klar italesættelse og beskrivelse af ambitionsniveauet for institutionernes forskningsaktivitet.
Eksempel viser en opgørelse fra Uddannelsesministeriet, at forventede
tilskud fra forskningsreserven til erhvervsakademierne i 2014 spænder
fra et beløb på godt 1,5 mio. kr. til Erhvervsakademi MidtVest til godt
11,1 mio. kr. til Københavns Erhvervsakademi (KEA). Tilsvarende kan
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UC Syddanmark forvente at modtage godt 23,6 mio. kr. mens Professionshøjskolen VIA kan forvente at modtage godt 77,6 mio. kr. Det er
inden for disse økonomiske rammer, at formålsparagraffen skal effektueres og realiseres.
I forlængelse af ovenstående, noterer Akademikerne sig endvidere, at
der i bemærkningerne til lovforslaget henvises til den nationale kvalifikationsramme. Her beskrives vidensbasen for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne som bekendt som ”erhvervs- og professionsbaseret samt udviklingsbaseret”.
Med venlig hilsen
Birgit Bangskjær
D: 22495855
E: bba@ac.dk
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