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Høringssvar vedr. ændring af deltagerbetaling på almene og 
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser 

Vedr. ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse mv. lov om private gymnasieskoler, studenter-
kurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om 
åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. 

AC har fra Undervisningsministeriet modtaget ovennævnte lovforslag i høring. AC 
har haft lovforslaget til høring i medlemsorganisationerne og skal på den baggrund 
komme med følgende bemærkninger: 
 
AC ser øget efter- og videreuddannelsesaktivitet som et afgørende middel til at for-
bedre arbejdsstyrkens – herunder også de højtuddannedes - kompetencer og der-
med også som et middel til at styrke den danske konkurrenceevne og øge væksten. 
AC ser således udgifterne til efter- og videreuddannelse som en investering, og der-
med som en udgift, som gerne må vokse - også i tider med en stram samfunds-
økonomi. Set i forhold til det øgede behov for at have en stor, veluddannet og mo-
bil arbejdsstyrke, så er det netop nu, at indsatsen skal styrkes. 
 
Derfor opfatter AC det også som den helt forkerte vej at gå, når man med genop-
retningsaftalen og dens udmøntning i det foreliggende lovforslag ønsker at øge del-
tagerbetalingen i den almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Æn-
dringerne vil efter al sandsynlighed føre til et generelt fald i aktiviteten på området. 
 
Nogle af de konkrete ændringer rammer i særlig grad personer med en videregåen-
de uddannelse. Det efterlader det indtryk, at det ikke tillægges tilstrækkelig værdi, 
at højtuddannede også vedligeholder og udvikler deres kompetencer. Det fore-
kommer paradoksalt når mange aktuelle undersøgelser viser, at virksomheder og 
offentlige institutioner netop kommer til at mangle højtuddannede og deres kompe-
tencer i fremtiden.  
 
Dermed er der ekstra brug for, at eksempelvis personer med en kort eller mellem-
lang videregående uddannelse sørger for at udbygge deres kompetencer og videre-
uddanne sig, og at personer med en lang videregående uddannelse vedligeholder 
deres kernekompetencer og udbygger deres sidekompetencer. Behovet for kompe-
tenceudvikling bliver ikke mindre, fordi man har en grunduddannelse på videregå-
ende niveau.  
 
Konsekvensen af den forøgede deltagerbetaling vil være, at mange med en videre-
gående uddannelse ikke vil deltage i efter- og videreuddannelsesaktiviteter i til-



strækkeligt omfang, fordi deres betalingsevne ikke står mål med behovet for kom-
petenceudvikling. Selv om der for en del højtuddannedes vedkommende er tale om, 
at arbejdsgiveren betaler for kompetenceudviklingen, så er der samtidig store grup-
per af personer med en videregående uddannelse, som selv finansierer deres efter- 
og videreuddannelse.  
 
De besparelser, som gennemføres med genopretningsplanen, giver en kortsigtet 
økonomisk gevinst, men kan samtidig risikere at spolere den langsigtede indsats for 
en forbedring og forøgelse af efter- og videreuddannelsesaktiviteterne, som har 
været målet for de senere års omfattende trepartssamarbejde på området.     
 
Det ligger i forslaget, at personer med en videregående uddannelse, som ønsker at 
tage kurser på hf- og studentereksamensfag tilrettelagt som enkeltfag, fremover 
skal betale fuld deltagerbetaling. Dette kan reelt komme til at betyde, at personer 
med en videregående uddannelse ikke længere vil søge at tilegne sig sidekompe-
tencer på et kompetencegivende niveau.  
 
Besparelsen vil eksempelvis ramme akademikere, som ønsker at tilegne sig almene 
kompetencer inden for sprog eller IT med henblik på at opbygge en sidekompeten-
ce, der kan supplere deres grunduddannelse og styrke udøvelsen af deres erhverv. 
Det vil også ramme personer med korte eller mellemlange videregående uddannel-
ser, som ønsker at skifte spor eller komme videre i arbejdslivet og har brug for et 
eller flere hf- eller studentereksamensfag for at kunne fortsætte i en kompetence-
givende uddannelse på et højere niveau. 
 
AC vil derfor opfordre til, at man vælger ikke at øge deltagerbetalingen for bestem-
te grupper på bestemte uddannelser, så det reelt vil afholde disse grupper fra at 
deltage, fx i hf- og studentereksamensfag tilrettelagt som enkeltfag. 
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