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Kære Ole Heinager
Tak for dit brev af 9. december 2016 om dimensionering af erhvervsuddannelser mv. sendt til Børne- og Undervisningsudvalget med kopi til
mig.
Det glæder mig, at du og eud-udvalget i DEG-L anerkender de positive
elementer, som trepartsaftalen indeholder i forhold til at anspore erhvervslivet til at etablere flere praktikpladser.
Du udtrykker i brevet stor bekymring for, at aftalens element om dimensionering af et antal erhvervsuddannelser vil gøre det vanskeligere at nå
målsætningen i eud-reformen om, at 30 pct. af en ungdomsårgang skal
vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025.
Indledningsvist vil jeg bemærke, at baggrunden for initiativerne om dimensionering og adgangsbegrænsning er et hensyn til eleverne. Eleverne
skal kunne føle sig rimelig sikre på at få en praktikplads og dermed på at
kunne afslutte den uddannelse, som de har påbegyndt. Herudover er
dimensioneringen med til at sikre, at der uddannes flere faglærte inden
for de erhverv, hvor der er behov for flere faglærte, og hvor der er gode
fremtidige jobmuligheder, samtidig med at de, der uddannes, får mere
erfaring med at arbejde i en virksomhed.
Det er også vigtigt at bemærke, at uddannelsesgarantien opretholdes på
erhvervsuddannelserne. Det fremgår således af trepartsaftalen, at der
altid vil være adgang til uddannelser for elever, der har en uddannelsesaftale med en virksomhed, som omfatter uddannelsen efter de gældende
regler (mesterlære og praktikadgangsvejen). Dette gælder, uanset om
uddannelsen udbydes med eller uden skolepraktik.
Adgangsbegrænsning er i øvrigt ikke nyt, idet der i flere år har været adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelserne. Således er der i 2016 ad-
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gangsbegrænsning til 16 erhvervsuddannelser, og i 2017 omfattes 21 uddannelser af adgangsbegrænsning.
Det er aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen, at det fra
2018 skal være objektive og gennemsigtige kriterier, som afgør om en
erhvervsuddannelse skal dimensioneres eller ej, hhv. med eller uden en
kvote for optag til grundforløbets 2. del. Udgangspunktet er derfor, at
det er det fremtidige arbejdskraftsbehov inden for den pågældende uddannelse, dimittendledigheden og andelen af elever, der får en uddannelsesaftale med en virksomhed inden for tre måneder efter grundforløbet,
som afgør, om en uddannelse skal dimensioneres eller ej. Dimensioneringen sendes i høring i Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede
Uddannelser - REU, hvor DEG-L også er repræsenteret. REU får mulighed for at gøre indsigelse mod den beregnede dimensionering. Dog
skal der være vægtige argumenter for, at dimensioneringen baseret på
objektive kriterier ikke gennemføres.
Jeg kan godt se en pointe i, at dimensioneringen for 2018 skal udmeldes
hurtigst muligt i 2017, så eleverne har mulighed for at tage bestik af,
hvilke vilkår der gælder for hvilke erhvervsuddannelser fra 1. januar.
2018. Omvendt er der også et hensyn til, at dimensioneringen fastsættes
på baggrund af så tidstro data som muligt. Imidlertid vil jeg tilstræbe, at
dimensionering af erhvervsuddannelserne udmeldes så hurtigt som muligt og senest inden sommerferien 2017. Jeg er ikke enig i, at vi skal ændre den nuværende struktur med henvisning til dimensioneringsmodellen.
Jeg er samlet set optimistisk i forhold til, at aftalen vil føre til, at flere
elever vil vælge en erhvervsuddannelse. Trepartsaftalen indeholder flere
positive elementer, som jeg håber kan ændre opfattelsen i befolkningen
af, at det er svært at få en praktikplads. For eksempel etableringen af
fordelsuddannelser, hvor der vil være frit optag, og hvor virksomhederne
forpligter sig på at oprette praktikpladser, hvilket understøttes af stærkere
økonomiske incitamenter for virksomhederne. Det er min forventning,
at aftalen samlet set vil føre til, at flere elever vælger en erhvervsuddannelse.
Med venlig hilsen

Merete Riisager

