Nyhedsbrev til skolerne vedr.
markedsabning
Baggrund
Dette nyhedsbrev er et supplement til det informationsbrev, som Styrelsen for It og Læring (STIL) i denne
uge har udsendt til skolerne vedr. frit valg af studieadministrativt system. Danske Erhvervsskoler og Danske
SOSU-skoler finder det vigtigt at viderebringe foreningernes holdninger og i særdeleshed betænkeligheder
ved STIL’s plan for det fremadrettede arbejde med markedsåbningen.
Den politiske beslutning om at markedsgøre de studieadministrative systemer blev truffet i 20131,
hvorefter det har været de to foreningers mål at etablere et grundlag for udvikling og anskaffelse af
fremtidens studiesystemer i et tæt samarbejde med STIL. Derudover har foreningerne over for STIL gjort
det klart, at den nødvendige it-understøttelse ikke må øge skolernes omkostninger i forhold til før
markedsåbningen. Disse hensyn mener foreningerne desværre ikke, at STIL har imødekommet.
Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler har derfor besluttet at henvende sig direkte til ministeren for
børn, undervisning og ligestilling for at gøre opmærksom på de risici og uhensigtsmæssigheder ved
markedsåbningsmodellen, som foreningerne mener, at STIL ikke har taget højde for.

Konsekvenser af markedsåbningen
Erhvervsskolerne er påvirket af både en EUD-reform samt konsekvenser af det varslede
omprioriteringsbidrag i finansloven 2016. Derfor er tidspunktet for en så omfattede udskiftning af de
studieadministrative systemer på erhvervsskolerne, som STIL ligger op til, mildest talt uheldigt.
Foreningerne har derfor gentagne gange understreget over for STIL, at erhvervsskolerne ønsker en
markedsåbningsmodel, som gør det nemmest muligt for skolerne at overgå til det private marked. Dette
betyder også, at skolerne ikke bør rammes økonomisk, hvilket der desværre lægges op til med den netop
udmeldte model. Det skal samtidig nævnes, at trods gentagne forespørgsler har STIL ikke fremlagt en
business case for de økonomiske konsekvenser af projektet.
Foreningerne har det sidste 1½ år forsøgt at overbevise STIL om, at den ideelle markedsåbning kræver en
fleksibel model, hvor skolerne kan sammensætte deres studieadministrative løsning med produkter fra en
eller flere leverandører. En fleksibel model vil kunne sikre et mere reelt marked, hvor den centrale løsning
hos STIL skal sikre mulighed for optimale valg for den enkelte skole.
Derfor vil foreningerne fortsat arbejde for en central løsning hos STIL, hvor de centrale data og beregninger
samles. Bl.a. mener foreningerne ikke, at det er rimeligt, hvis markedsåbningen betyder, at skolerne skal
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bekoste revision af hver enkelt tilskudsudløsende beregning. Dette er STIL’s ansvar og skal derfor ikke ligge i
skolernes systemer.
Den aktuelle udmelding fra STIL betyder også, at decentrale systemer løbende skal tilpasses de traditionelt
mange og hurtige ændringer i uddannelsesreglerne for EUD og AMU. Det vil vel at mærke være
tilpasninger, der skal finansieres af skolerne.

Det kommende marked
Mange gymnasiale uddannelser og VUC benytter allerede nu studiesystemer udviklet af private udbydere.
Det har desværre vist sig, at der har været en række alvorlige udfordringer mht. datasikkerheden for
gymnasiernes system. Det har skabt usikkerhed om de produkter, som et kommende marked kan tilbyde
skolerne. Foreningerne er derfor yderst opmærksomme på, at skolerne får mest mulig støtte til både
indkøb og brug af systemer på det private marked. Foreningerne hilser det derfor velkomment, at STIL har
tilbudt at rådgive skolerne i den forbindelse.
Da det fra centralt hold er besluttet, at erhvervsskolerne skal bruge EASY-A, findes der på nuværende
tidspunkt ingen private leverandører af administrative systemer til EUD- og AMU-området. Det betyder, at
interesserede private leverandører vil skulle udvikle et nyt system mere eller mindre fra bunden.
Derfor er det Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skolers klare holdning, at der kun vil være et
attraktivt marked for private leverandører, hvis et nyt system ikke skal håndtere alle studieadministrative
og studierettede opgaver på samme måde som i EASY-A. Det vil medføre et både dyrt og indviklet system
grundet kompleksiteten på EUD- og AMU-området, og der vil være en reel risiko for, at der kun udvikles ét
system, og man på den måde blot går fra et offentligt til et privat monopol.

Den videre proces
Foreningerne drøfter nu, hvordan den videre proces skal foregå og deltagerne på DE-L’s økonomi- og
administrationschefkonference i slutningen af november vil blive opdateret på status. Der vil også blive
sendt et opfølgningsbrev til alle skoler.
Foreningerne fortsætter samtidig arbejdet med at kortlægge skolernes administrative processer, således at
der vil ligge inspirationsmateriale klar til skolerne i marts måned 2016.

Yderligere information
Spørgsmål til ovennævnte kan stilles til konsulent Anne Wieth-Knudsen på awk@danskeerhvervsskoler.dk.
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