Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
(Sendt pr. e-mail til: mdcjc@uvm.dk )

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet)
Undervisningsministeriet har i mail af 16. december 2016 sendt nævnte
lovforslag i høring i REU med høringsfristtorsdag den 26. januar 2017,
kl. 12.00.
Regeringens mål med at indførelse investeringsrammer på selvejeområdet er at sikre en bedre styring af de offentlige investeringer i fremtiden,
så der ikke planlægges og igangsættes flere infrastrukturprojekter, bygninger og anlæg, end der er råd til. Det skal sikre, at investeringer i den
statslige selvejesektor, som ligger ud over det forudsatte, medfører, at
andre offentlige investeringer, herunder f.eks. på transportområdet, skal
reduceres.
REU er optaget af, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse,
ikke mindst fordi vi i fremtiden vil komme til at mangle faglærte. En
forudsætning for flere elever på erhvervsskolerne er imidlertid, at skolerne har mulighed for at udvide kapaciteten og tilbyde tidssvarende undervisningsudstyr. REU kan derfor være bekymret for, at en begrænset investeringsramme vil påvirke skolernes mulighed for at investere i tilstrækkeligt og tidssvarende undervisningsudstyr, der matcher de standarder,
som eleverne møder på virksomhederne.
REU mener ligeledes, at forslaget betyder en indskrænkning af skolernes
selveje. I det foreliggende forslag gives der mulighed for politiske prioriteringer af investeringsomfanget på de selvejede institutioner, og undervisningsministeren bemyndiges til at kunne pålægge institutionerne at
tilpasse, udskyde eller standse planlagte investeringer. Dette finder REU
bekymrende.
REU vil samtidig påpege, at indførelsen af investeringsrammen vil indskrænke bestyrelsernes mulighed for en langsigtet planlægning af investe-
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ringer. En sådan mulighed for indgriben i skolernes planlægning af investeringer gør det vanskeligt for bestyrelserne på skolerne at beslutte en
strategi for investeringer og hermed langsigtet udvikling af skolen. Dermed fratages bestyrelserne en stor del af deres ansvarsområde. Dette
finder REU uheldigt og vil på denne baggrund anbefale, at i det omfang,
der skal ske en regulering af investeringerne, sker i respekt for selvejet og
i dialog med bestyrelserne.
Det fremgår ikke af lovforslaget, hvordan hjemlen tænkes udmøntet,
men det bør sikres, at indberetningerne til Undervisningsministeriet minimeres, og at der i øvrigt ikke etableres unødige bureaukratiske procedurer i forbindelse med reguleringen af uddannelsesinstitutionernes investeringsramme. REU mener således, at der som et minimum skal stå
beskrevet, hvilke investeringer det drejer sig om.
REU vil på denne baggrund opfordre til, at institutionerne inddrages tæt
i det videre arbejde i forhold til udmøntning af metoder, vejledninger
etc., idet det bl.a. på nuværende tidspunkt står uklart, hvilke investeringer, der er tale om - af hvilken karakter og hvilken størrelse. Derudover
står det uklart, hvordan Undervisningsministeriet vil vurdere hvilke investeringer på den enkelte skole, der skal udskydes, tilpasses eller standses.
REU henviser endvidere til selvstændige høringssvar, der måtte komme
fra de organisationer, der er repræsenteret i REU.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
Formand

