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Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers 

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børsgade 4 

1015 København K 

Kære Tommy Ahlers 

 

Som formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbache-

loruddannelser vil jeg gerne på hele rådets vegne ønske dig tillykke med posten 

som uddannelses- og forskningsminister. Rådet er nedsat i henhold til lov om er-

hvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og består af re-

præsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, de studerendes sammenslutninger 

samt alle de private og offentlige arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der 

har interesser i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og i vok-

sen- og efteruddannelser på tilsvarende niveau. Vores hovedopgave er at rådgive 

den til enhver tid siddende minister om emner, der er relevante for de uddannel-

ser, og jeg håber, at jeg som rådets formand vil kunne mødes med dig for at høre, 

hvilken form for rådgivning du gerne ser fra vores side. 

 

Forslag om lempelse af toårsregel for erfarne ansøgere 

Vi vil imidlertid gerne allerede nu komme med et forslag, som vi tidligere har sendt 

din forgænger, og som vi mener vil skabe øget frihed og fleksibilitet i voksen- og 

efteruddannelsessystemet: den regel, der kræver, at man efter sin adgangsgiven-

de eksamen, skal vente i mindst to år, før man må påbegynde en diplomuddan-

nelse, bør fjernes for erfarne ansøgere, der er i relevant beskæftigelse, når de 

optages. Det er forslaget, men lad mig skitsere baggrund og begrundelse for det. 

 

Baggrund og begrundelse 

I rådet deler vi helt din og regeringens interesse for solide videreuddannelsesmu-

ligheder i voksen- og efteruddannelsessystemet. En stærkt forøget digitalisering, 

automatisering og disruption af en række arbejdsfunktioner vil for mange indebæ-

re, at én uddannelse ikke rækker til brug for et helt arbejdsliv. Videreuddannelse 

bliver en mere nødvendig og integreret del af flere og fleres karriereforløb. 

 

Rådets område for videregående voksen- og efteruddannelse dækker dels aka-

demiuddannelser svarende til erhvervsakademiniveau, dels diplomuddannelser 

svarende til professionsbachelorniveau. Begge har deltagerbetaling og er norme-

ret til 60 ECTS-point, men da de er tilrettelagt på deltid for deltagere, der arbejder 

ved siden af, tages de over mindst to og typisk tre år. Rådet mener, at der i de 

nuværende regler er ét adgangskrav til diplomuddannelser om erhvervserfaring, 

som ikke er hensigtsmæssigt for ansøgere med lang erfaring på arbejdsmarkedet.  
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Til akademiuddannelserne kræver optagelse forudsætninger på ungdomsuddan-

nelsesniveau – gymnasial og/eller erhvervsfaglig – og relevant erhvervserfaring i 

mindst to år efter adgangsgivende uddannelse. For de erhvervsfagligt uddannede 

er der imidlertid hjemmel i bekendtgørelsen om akademiuddannelser til, at rele-

vant erfaring opnået via erhvervsuddannelsens praktik, kan tælles med i de to år.  

 

Det er yderst fornuftigt. En efteruddannelse, der i ECTS svarer til ét fuldtidsstudie-

år, men i niveau skal modsvare toårige erhvervsakademiuddannelser, må kræve, 

at personer har relevant erhvervserfaring, før de optages, så den særlige kvalitet, 

de kan få videreudviklet i uddannelsesforløbet, er forudgående praktisk erfaring. 

Forholdet legitimerer også, at et normeret etårigt forløb modsvarer uddannelse af 

dobbelt omfang. Samtidig kan faglærte med relevant erfaring fra læretiden få den-

ne talt med, så de behøver ikke vente i to år, før de begynder på uddannelsen. 

 

Ved optagelse på diplomuddannelser er der imidlertid ikke den mulighed. Adgang 

kræver uddannelse på erhvervsakademiniveau, f.eks. fuldført akademiuddannel-

se, og der er krav om relevant erhvervserfaring på mindst to år efter adgangsgi-

vende uddannelse. Men her kan man ikke tælle relevant erhvervserfaring med, 

som man f.eks. har fået sideløbende med at have taget akademiuddannelsen. Og 

har man endog mange års forudgående relevant erhvervserfaring, tæller den hel-

ler ikke med. Tilmelding til bare ét diplommodul kan først ske mindst to år efter, at 

man har færdiggjort sin adgangsgivende uddannelse. 

 

Toårsreglen er fornuftig for dem, som tilsammen har ganske få års erhvervserfa-

ring. Men den er for rådet ikke hensigtsmæssig for en faglært, der efter en længe-

re årrække med relevant arbejdserfaring tager en akademiuddannelse på deltid, 

f.eks. over to til fire år, mens vedkommende er i relevant beskæftigelse, og så vil 

påbegynde moduler på en diplomuddannelse, hvilket typisk sker med arbejdsgive-

rens accept. Som § 5 i bekendtgørelsen om diplomuddannelser er nu, bliver ud-

dannelsesstederne nødt til at afvise at optage de personer i de første to år.  

 

For at tage et eksempel har rådet hørt om en, der blev kontoruddannet i midt-

80’erne og altid har arbejdet i den offentlige skatteforvaltning. I 10’erne blev aka-

demiuddannelsen i skatter og afgifter påbegyndt på deltid, mens vedkommende 

sideløbende var i relevant beskæftigelse i SKAT. Den uddannelse blev afsluttet i 

december 2015, og personen ville så tage et relevant modul om afgifter under 

diplomuddannelsen i skat. Men efter de gældende regler blev optagelsen afvist af 

uddannelsesstedet, og personen måtte vente til februar i år med at gå i gang.  

 

Lempelse af toårsregel ved opfyldelse af tre betingelser 

Derfor vil rådet anbefale dig at lempe på toårsreglen for optagelse på diplomud-

dannelser for ansøgere, der opfylder tre kriterier. Personer med længerevarende 

relevant erhvervserfaring, f.eks. 4-6 år og derover, som vil optages på diplommo-

duler, når de er i relevant beskæftigelse, bør kunne gøre det også umiddelbart 

efter afslutningen af en akademiuddannelse eller erhvervsakademiuddannelse. 

Ca. 10 pct. er de nyindskrevne på erhvervsakademiuddannelserne er 30 år eller 

mere, så der vil også her være flere med mange års relevant erhvervserfaring.  

 

Det skal så være yderligere krav, at de ved optagelsen skal være i relevant be-

skæftigelse, og at de, hvis de vil tage en fuld diplomuddannelse, skal tage denne 
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på deltid over mindst to år, så den gensidige befrugtning mellem teori og praksis 

fortsat er til stede. Opfylder man modsat ikke alle tre betingelser om samlet læn-

gerevarende relevant erhvervserfaring, at man ved optagelse er i relevant beskæf-

tigelse, og at diplomuddannelsen tages over mindst to år, bør toårsreglen fortsat 

gælde. Med de betingelser vurderer rådet, at justeringen vil kunne ske med hjem-

mel i § 15, stk. 6, nr. 3 i den gældende lov om erhvervsrettet grunduddannelse og 

videregående uddannelse for voksne. Her har ministeren hjemmel til at fravige 

kravet om de to års erhvervserfaring f.eks. for grupper, hvor det er led i en uddan-

nelsesplan med deres arbejdsgiver, at de skal tage en diplomuddannelse. 

 

Er der er behov for uddybning af forslaget, står vi selvsagt meget gerne til rådig-

hed. Afslutningsvis vil jeg gentage mit forslag om et møde, hvor du kunne komme 

med dine ønsker til vores kommende rådgivning af dig og ministeriet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Conni Simonsen 

Formand for rådet 


