
Den 10. juni 2016 

Sag.nr. S-2016-394 

Dok.nr. D-2016-12166 

bba/ka 

AKADEMIKERNE 

 

THE DANISH CONFEDERATION 

OF PROFESSIONAL ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

Nørre Voldgade 29, 3. sal 

DK – 1358 

København K. 

 

T +45 3369 4040 

E ac@ac.dk 

W www.ac.dk 

 

Ministeriet for Uddannelse og Forskning 
Styrelsen for Videregående Uddannelser 
Bredgade 43 
1260 København K 
 
 
Jur-hoeringssvar@uds.dk  
 
 
 

Høring over udkast til en række bekendtgørelser - op-
følgning på ændring af universitetsloven (justering af 
fremdriftsreformen) 

Akademikerne har fra Uddannelses- og Forskningsministeriet modtaget 
udkast til en række bekendtgørelser – opfølgning på ændring af univer-
sitetsloven (justering af fremdriftsreformen) til høring. Akademikerne 
har udsendt udkastet til høring i medlemsorganisationerne og skal på 
den baggrund fremkomme med bemærkninger. 
 
Fremdriftsreformen fremstår som et åbenlyst eksempel på en uheldig 
politisk detailstyring af universiteterne med kvalitetsforringelser og tab 
af nødvendig fleksibilitet på uddannelserne til følge.  
 
Akademikerne vil her gerne benytte lejligheden til at minde om det in-
ternationale evalueringspanels kritik i 2009 af et folketing, regering og 
embedsværk for manglende tillid til universiteternes evne og villighed til 
at indfri overordnede nationale mål for sektoren. Panelet vurderede, at 
den lave grad af tillid er problematisk, fordi den medfører en overregule-
ring og uhensigtsmæssig finansiel styring. Fremdriftsreformen er kom-
met til siden, og Akademikerne må konstatere, at det internationale 
evalueringspanels kritik desværre endnu ikke har fundet genklang i det 
politiske / administrative system.  
 
Som eksempel på uhensigtsmæssig styring ses aktuelt en ketchup-
effekt på universiteterne, når tusindvis af kandidater bliver færdige på 
samme tid som konsekvens af den gamle fremdriftsreform. Ketchup-
effekten vil givet ses afspejlet i dimittendledighedstallene i den kom-
mende tid.  
 
Set i det lys vil Akademikerne gerne kvittere for, at forligspartierne har 
taget (omend kun dele af) reformkritikken til sig og med efterårets poli-
tiske aftale fået slækket på reformens detailstyring. Men aftalen ændrer 
desværre ikke på reformens bidrag til en uhensigtsmæssig økonomisk 
incitamentsstyring af universiteterne, hvor gennemførelseshastighed 
sættes over uddannelseskvalitet.  
 



 

Side 2 af 2 Også fremdriftsbøden er ud fra en styringsmæssig betragtning særdeles 
uheldig og kontraproduktiv. Dels fordi den økonomiske incitamentssty-
ring på hastighed skaber risiko for kvalitetsforringelser på uddannelser-
ne. Dels fordi en realisering af en eventuel bøde vil betyde en forringelse 
af uddannelsernes økonomi med kvalitetstab til følge.  
 
Med justeringerne er det nu blevet op til universiteterne at finde en ba-
lance mellem på den ene side at opnå en tilstrækkelig fleksibilitet og 
kvalitet i uddannelserne, på den anden side at undgå fremdriftsbøden, 
der vil betyde dårligere uddannelsesøkonomi og dermed risiko for kvali-
tetsforringelser.  
 
Akademikerne skal anbefale, at reformens effekter – tilsigtede som util-
sigtede – løbende følges og forelægges forligspartierne med henblik på 
at drøfte behov for yderligere justeringer.  
 
Akademikerne har ingen bemærkninger til de specifikke bekendtgørel-
sesændringer.  
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