Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk )

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) indstilling om adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelsernes grundforløb, fastsættelse af kvoter samt fastsættelse
af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2017 (positivlisten)
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev
af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.
Anmodningen er begrundet i, at adgangsbegrænsning til en uddannelses
grundforløb samt positivlisten fastsættes af ministeren efter indstilling fra
REU, jf. § 9 henholdsvis § 66 b, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1077 af 8. juli 2016.
Anmodningen omfatter indstilling fra REU om:
1. Hvilke erhvervsuddannelser, der skal udbydes med adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del i 2017.
2. Fastsættelse af kvoter til optagelse af elever uden uddannelsesaftale på
de af pkt. 1 omfattede uddannelsers grundforløbs 2. del.
3. Fastsættelse af hvilke uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i
2017 (positivlisten) for elever optaget i grundforløb fra den 1. august
2015.
På denne baggrund har REU ved brev af 30. august 2016 anmodet de
faglige udvalg for erhvervsuddannelserne om indstillinger herom, idet
REU i sit høringsbrev gør opmærksom på, at rådets formandskab har
drøftet MBULs anmodning, og bl.a. i lyset af initiativerne i den fornyligt
indgåede trepartsaftale, der for så vidt angår dimensionering af erhvervsuddannelserne træder i 1. januar 2018, hvorfor formandskabet opfordrer
de faglige udvalg til at vise tilbageholdenhed for 2017 med hensyn til at
foreslå nye adgangsbegrænsninger eller betydelige ændringer i kvoterne i
forhold til de eksisterende vilkår.
Imidlertid peges der på, at der kan være tilfælde, hvor et fagligt udvalg
har konstateret væsentlige forandringer, der nødvendiggør ændringer. I
disse tilfælde anmoder REU i nævnte brev det faglige udvalg om en udtalelse. Hvis et fagligt udvalg ikke ønsker ændringer i de gældende vilkår
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for en uddannelse, fremgår det, at udvalget kan se bort fra REUs henvendelse.
De faglige udvalgs indstillinger
På baggrund af REUs høring er vedlagte høringssvar indkommet fra de
faglige udvalg for ti erhvervsuddannelser, jf. nedenfor.
Det bemærkes, at Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) ved mail af 8. september
2016 (vedlagt det samlede materiale fra de faglige udvalg) har orienteret
REU om, at udvalget ikke har mulighed for at svare REU inden for tidsfristen i lyset af den nye dimensioneringsaftale. REU har ved mail af 23.
september 2016 anmodet PASS om udvalgets udtalelse mandag den 3.
oktober 2016, kl. 10.00.
På sit møde den 23. september 2016 behandlede REU på denne baggrund ministeriets anmodning af 28. juni 2016 og fremhæver i forhold
hertil:
- at REU finder det afgørende fortsat at sikre den bedst mulige uddannelsesgaranti på erhvervsuddannelsesområdet
- at ”adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del alene kan bygge på
elevernes efterfølgende beskæftigelses- og videreuddannelsesmuligheder,
når de er blevet færdiguddannet, jf. lovens § 9”, jf. REUs retningslinjer af
1. september 2014 for de faglige udvalgs arbejde med bl.a. positivlisten.
På denne baggrund samt på baggrund af de faglige udvalgs indstillinger
indstiller REU følgende for så vidt angår:
1. Ministeriets brev af 28. juni 2016
1.1. Adgangsbegrænsningsændringer for syv navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2
1.2. Adgangsbegrænsningsændringer for erhvervsuddannelsen digital
media, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2, hvor der ikke er enighed
i det faglige udvalg
1.3. Positivlisten, jf. ministeriets spørgsmål 3
2. Kvotefordeling på skolerne
1. Ministeriets brev af 28. juni 2016 om bl.a. positivlisten
Efter indstillinger fra de faglige udvalg indstiller REU, at adgangsbegrænsning til grundforløb, fastsættelse af kvoter samt fastsættelse af uddannelser, der skal udbydes med skolepraktik i 2017 (positivlisten) videreføres uden ændringer i 2017, dog med undtagelse af følgende uddannelse, jf. nedenstående:
1. Produktør
2. Webintegrator
3. Mediegrafiker
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4. Film - og tv-produktionstekniker
5. Fotograf
6. Fitnessinstruktør
7. Veterinærsygeplejerske
8. Digital media
1.1. Adgangsbegrænsningsændringer for syv navngivne erhvervsuddannelser, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2
REU indstiller for nedenstående ændringer for tre erhvervsuddannelser
med de angivne nationale kvoter. Med ”kvote” menes i denne sammenhæng det absolutte antal elever.
Der henvises i øvrigt til de faglige udvalgs begrundelser for de syv uddannelser i det vedlagte materiale.
Rådets indstilling for 2017 i absolutte tal på de enkelte uddannelser
fremgår af oversigten:
Uddannelse

Indstillet af fagligt
udvalg med evt.
kvote
(antal)
Ophævelse af adgangsbegrænsning

REUs indstilling
med evt. kvote i
2017
(antal)
Ophævelse af adgangsbegrænsning
for en prøveperiode
på tre år.

2. Web-integrator

Nedsættelse af kvote til 250

Nedsættelse af kvote til 250

3. Mediegrafiker

Nedsættelse af kvote til 200
Indførelse af adgangsbegrænsning
med en kvote på
110.

Nedsættelse af kvote til 200
Indførelse af adgangsbegrænsning
med en kvote på
110.

Indførelse af adgangsbegrænsning

Indførelse af adgangsbegrænsning

1. Produktør

4. Film- og tvproduktionstekniker

5. Fotograf

REUs begrundelse

REU henviser til rådets
anmodning af 18. marts
2016 om optag af elever
uden uddannelsesaftale
på erhvervsuddannelserne til web-integrator og
produktør, jf. nedenfor.
Beskæftigelsesfrekvens
på 0,24. Der uddannes
pt. langt flere end arbejdsmarkedet efterspørger, jf. nedenfor.
Samlet beskæftigelsesfrekvens på 0,80.
Det faglige udvalg har
oplyst, at der ikke er udsigt til en væsentlig stigning i antal uddannelsesaftaler. Det er derfor
vurderingen, at den indstillede kvote dækker
behovet på arbejdsmarkedet.
Det faglige udvalg har
oplyst, at der ikke er ud-

med en kvote på
100.

med en kvote på
100.

6. Fitnessinstruktør

Indførelse af adgangsbegrænsning
med en kvote på 50.

Indførelse af adgangsbegrænsning
med en kvote på 50.

7. Veterinærsygeplejerske

Indførelse af adgangsbegrænsning
med en kvote på 5.

Indførelse af adgangsbegrænsning
med en kvote på 5.
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sigt til en væsentlig stigning i antal uddannelsesaftaler. Det er derfor
vurderingen, at den indstillede kvote dækker
behovet på arbejdsmarkedet.
Det faglige udvalgs indstilling bygger på dialog
med branchen om praktikpladskapaciteten og
fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Det er
vurderingen, at den indstillede kvote dækker
behovet på arbejdsmarkedet.
Det faglige udvalg peger
på, at branchen er meget
lille med få praktikpladser
og få muligheder for arbejde efterfølgende. Det
er derfor vurderingen, at
den indstillede kvote
dækker behovet på arbejdsmarkedet.

Særligt vedrørende uddannelsen til produktør
Som i REUs anmodning af 18. marts 2016 om anmodning om optag af
elever uden uddannelsesaftale på erhvervsuddannelserne til webintegrator og produktør begrunder rådet indstillingen med, at produktøruddannelsen er en kort erhvervsuddannelse med en varighed på 2 år,
inklusiv grundforløbets 1. og 2. del. Den er tværgående og kan benyttes
af samtlige industrielle brancher, der producerer i Danmark. Samtidig
betyder uddannelsens overgangskrav, at den kan være et tilbud til brede
grupper af unge med interesse for at arbejde indenfor industrien.
REU har sammen med det faglige udvalg for uddannelsen til produktør
besluttet at fastlægge en strategi for at øge tilgangen til uddannelsen.
Produktøruddannelsen har en høj grad af potentiale inden for industrien,
og det faglige udvalg lægger vægt på, at uddannelsen kan bidrage til at
løse et begyndende rekrutteringsproblem for industriens virksomheder.
REU og det faglige udvalg vil i fællesskab arbejde for at løfte aktiviteten
ved at udbrede kendskabet til uddannelsen blandt virksomheder, de unge
og andre relevante aktører.
I forhold til spørgsmålet om adgangsbegrænsning på uddannelsen betyder det:
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At adgangsbegrænsningen ophæves pr. 1. januar 2017 for at tilskynde
erhvervsskolerne til at søge om godkendelse til at udbyde uddannelsen samt oprette hold.
At ophævelsen gælder en 3 årig forsøgsperiode.

Det faglige udvalg vil gennemføre en ekstraordinær indsats med fokus på
markedsføring og kommunikation, der skal understøtte erhvervsskolernes opsøgende arbejde.
Særligt vedrørende uddannelsen til web-integrator
Vedrørende uddannelsen til web-integrator bemærker REU, at beskæftigelsesfrekvensen på 0,24 rejser spørgsmål ved, om uddannelsen skal videreføres.
1.2. Adgangsbegrænsningsændringer for erhvervsuddannelsen digital media, jf. ministeriets spørgsmål 1 og 2, hvor der ikke er
enighed i det faglige udvalg
Som nævnt har de faglige udvalg indsendt indstillinger om bl.a. adgangsbegrænsning i 2017 for erhvervsuddannelserne. Imidlertid ser REU sig
ikke i stand til at afgive fælles indstilling om erhvervsuddannelsen digital
media.
Det bemærkes, at der er enighed i REU om, at uddannelsen har en beskæftigelsesfrekvens på over 0,80. Uddannelsen er i dag uden skolepraktik.
De af LO indstillede medlemmer af REU udtaler:
Det er LO’s opfattelse, at uddannelsen i henhold til loven og den bagvedliggende fælleserklæring af 2. oktober 2013 mellem DA, LO og regeringen skal udbydes uden
adgangsbegrænsning, da beskæftigelsesfrekvensen ligger over 0,80. Da uddannelsen
ikke udbydes med adgang til praktikcenter vil en manglende adgangsbegrænsning
heller ikke skabe fremtidige beskæftigelsesproblemer.
De af DA indstillede medlemmer af REU udtaler:
Det er Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse, at der er en betydelig risiko for, at
uddannelsens modekarakter og uddannelsens begrænsede udbud af praktikpladser vil
føre til, at en væsentlig gruppe elever efter grundforløbets 2. del ikke kan fortsætte
deres uddannelse, og at dette vil skade uddannelsernes omdømme. DA ønsker derfor
adgangsbegrænsning på denne uddannelse.
Uddannelse
8. Digital Media

Indstillet af fagligt
udvalg med kvote
(antal)
Delt indstilling.
Arbejdsgiversiden
(DI) indstiller en
kvote på 65.

REUs indstilling med kvote i
2017
(antal)
REU afgiver ikke indstilling i enighed.
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1.3. Positivlisten, jf. ministeriets spørgsmål 3
REU indstiller, at den nuværende positivliste videreføres uændret i 2017.
2. Kvotefordeling på skolerne
I forhold til fordeling af de nationale kvoter, som REU har givet indstilling om ved nærværende brev, bemærker REU, at rådet ønsker, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inddrager de pågældende
faglige udvalg i fordelingen af de nationale kvoter på de enkelte skoler,
idet der ikke har været lagt op hertil i forbindelse med indeværende høring.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

