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Styrelsen for Videregående Uddannelser  

Bredgade 43 

1260 København K 

Att: Rikke Lise Simested 

18. januar 2017 

Høring af bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser, bekendtgørelse om adgang til bachelor-

uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 

på Uddannelses- og Forskningsministeriets område og bekendtgørelse om 

adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddan-

nelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 

Dansk Erhverv har tidligere afgivet høringssvar vedrørende begrænsning af dobbeltuddannelse 

(L69), som Dansk Erhverv støtter. Dansk Erhverv ser dog gerne, som tidligere fremført, at der sik-

res en evaluering af begrænsningen af dobbeltuddannelse allerede i slutningen af 2017 og derved 

også en kortlægning af eventuelle uhensigtsmæssigheder og konkrete barrierer ved indførelsen af 

loven, der ikke fungerer efter hensigten. 

 

Dansk Erhverv vil også understrege, at det er nødvendigt, at der hurtigt indledes en dialog med 

uddannelsesinstitutionerne vedrørende mulighed for et større udbud af uddannelser på deltid, så-

ledes at et sporskifte er muligt. Et sporskifte efter en årrække på arbejdsmarked kan være nyttigt, 

og muligheden for at tage en ny uddannelse på deltid, som loven L69 også giver mulighed for, vil 

for mange være den bedste mulighed, da man sideløbende kan opretholde en indkomst. Dog er der 

ikke mange muligheder for deltidsuddannelser nu. Dansk Erhverv vil derfor gerne opfordre til, at 

der indledes dialog med uddannelsesinstitutionerne om dette. Det er især aktuelt på uddannelser, 

hvor ledigheden er lav, og hvor der er en øget efterspørgsel efter de pågældende dimittender. 

 

Dansk Erhverv finder det positivt, at de foreslåede bekendtgørelsesændringer sikrer tydelige ud-

dannelsesveje opad i uddannelsessystemet, men samtidig holder fast i, at uddannelse inden for be-

slægtede fagområder giver direkte adgang opad i uddannelsessystemet. På den baggrund vil Dansk 

Erhverv gerne kvittere for arbejdet med bilag 1, men noterer sig samtidig, at princippet om at lade 

beslægtede uddannelser give direkte adgang til videreuddannelse, ikke lader til at være gennemført 

fuldt ud i forhold til specifikke uddannelser. 

 

Specifikke bemærkninger: 

Dansk Erhverv har noteret sig, at kontoruddannelser med specialer fra før 1. august 2015 (gammel 

ordning) ikke er medtaget som relevant erhvervsuddannelse inden for en række områder jf. bilag 
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1. Det skyldes formentlig, at kontoruddannelser med specialer, som i forbindelse med erhvervsud-

dannelsesreformen i 2015 omfatter et obligatorisk EUX-forløb. Heraf medfører, at uddannelsen 

flyttes fra at være en relevant erhvervsuddannelse til alene at give adgang til videregående uddan-

nelse, da den sidestilles med en gymnasial eksamen jf. §3, stk. 3. Ligeledes er kontoruddannelser 

med specialer (gammel ordning) ej heller medtaget på listen over 3-årige erhvervsuddannelser jf. 

bilag 2, hvortil der knytter sig en række specifikke adgangskrav, som ikke er opfyldt i uddannelsen. 

Løsningen rejser den udfordring, at kontoruddannelser med specialer (gammel ordning) derfor 

alene giver adgang til videregående uddannelse, hvis en række specifikke adgangskrav er opfyldt.  

 

Dermed stilles personer med en kontoruddannelse med specialer (gammel ordning) ringere end 

tilfældet er i dag, hvor uddannelsen giver direkte adgang til følgende uddannelser: administrati-

onsøkonom, handelsøkonom, serviceøkonom, logistikøkonom og professionsbachelor i finans.  

 

Gældende for henholdsvis administrationsøkonom, handelsøkonom og serviceøkonom er der tale 

om, at generel kontoruddannelse, som nu er nedlagt, er fastholdt som relevant erhvervsuddannelse. 

Dette bekræfter Dansk Erhverv i, at der ikke ligger en faglig vurdering til grund for beslutningen 

om ikke at fastholde kontoruddannelse med specialer (gammel ordning) som relevant erhvervsud-

dannelse. Dansk Erhverv ønsker derfor, at dette bliver bragt i overensstemmelse med tidligere 

praksis.   

 

Dansk Erhverv bemærker endvidere, at enighed mellem faglige udvalg og erhvervsakademier ikke 

er fulgt i forhold til at pege på nye uddannelser, som kunne være relevante erhvervsuddannelser 

for specifikke erhvervsakademiuddannelser, jf. bilag 3.  

 

Det betyder blandt andet, at detailhandel med specialer ikke optræder som relevant erhvervsud-

dannelse for finansøkonom, financial controller og designteknolog. Ligeledes ses, at handelsuddan-

nelsen med specialer og eventkoordinatoruddannelsen ikke optræder som relevant erhvervsuddan-

nelse for finansøkonom og financial controller. 

 

Dansk Erhverv vil opfordre til, at enige indstillinger fra både faglige udvalg og erhvervsakademier 

mv. følges. 

 

Med venlig hilsen 

Michael Kjær Pedersen 

Uddannelseskonsulent 


