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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om er-
hvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse 
(videreuddannelsessystemet) for voksne. 

 
AC har fra Institutionsstyrelsen modtaget ovennævnte lovforslag i høring og har på 
baggrund af en høringsrunde i medlemsorganisationerne følgende bemærkninger: 
 
Som udgangspunkt finder AC det positivt, at lovforslaget baner vejen for, at tre-
partsinitiativet vedr. en diplomuddannelse i offentlig ledelse – efter et meget langt 
implementeringsforløb - nu endelig er på vej til at kunne omsættes i konkrete ud-
dannelsestilbud til de offentlige ledere. Samtidig finder AC det dog ærgerligt, at 
procesforløbet omkring udviklingen af den foreliggende model ikke i højere grad har 
åbnet for at inddrage viden, erfaringer og ressourcer fra de faglige organisationer.  
 
Den konkrete løsningsmodel, som bygger ovenpå de eksisterende tilbud men sam-
tidig åbner for nye private og offentlige udbydere, giver som udgangspunkt mulig-
hed for både at fastholde det kvalitetsniveau, som de eksisterende uddannelser re-
præsenterer, og at sikre fornyelse og større målretning af udbudet i forhold til le-
delsesudfordringerne i den offentlige sektor. Modellen giver dog ingen garantier for 
en sådan udviklingsretning, så AC vil blot konstatere det positive i, at en bred kreds 
af udbydere nu har muligheden for forfølge den del af modellen, der indebærer at 
”der kan udvikles moduler med særlig fokus på ledelse i den offentlige sektor”.  
 
Lovforslaget og bemærkningerne til det giver ikke noget præcist billede af det kon-
krete indhold i den kvalitetssikring, som certificeringsnævnet i realiteten får ansva-
ret for. En række temaer nævnes i lovbemærkningerne, men den konkrete udvik-
ling af vurderingskriterier resterer, og her lægges der bl.a. op til at gøre brug af 
ekstern konsulentbistand. AC vil i den sammenhæng finde det helt naturligt, at de 
faglige organisationer inddrages i dette udviklingsarbejde. 
 
Endelig skal AC påpege det besynderlige i, at der med lovforslaget lægges op til en 
helt ensidig partsindflydelse i forhold til udpegning af certificeringsrådets medlem-
mer og de faglige ekspertudvalg.  
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