EASV-formand til politikerne: Regulering af uddannelser er forældet
Den såkaldte dimensionering, der regulerer optaget af studerende på en lang række videregående
uddannelser, f.eks. på Erhvervsakademi Sydvest (EASV) i Esbjerg og Sønderborg, er ude af trit med
virkeligheden anno 2017. Så skarp lyder kritikken fra bestyrelsesformanden for EASV, Johanne
Gregersen. Dimensioneringen går ikke kun ud over EASV og andre erhvervsakademier, der kunne optage
flere studerende, men også over virksomhederne i nogle af de brancher, der mangler arbejdskraft, mener
hun.
Antallet af nye studerende på de videregående uddannelser i Esbjerg falder i det studieår, der så småt er ved
at gå i gang, og borgmester Johnny Søttrup (V) har allerede meldt ud, at han vil sælge Esbjerg bedre for at
tiltrække flere studerende.
Uddannelser til virksomhedernes behov
Men måske burde han i første omgang bruge kræfterne på at overbevise sine partifæller og deres
regeringskolleger på Christiansborg om løsne den spændetrøje, som forhindrer blandt andre EASV i at
uddanne nødvendig arbejdskraft til områdets virksomheder. Det mener, Johanne Gregersen,
bestyrelsesformand for EASV. Hun henviser til den såkaldte dimensionering, som er Uddannelses- og
Forskningsministeriets regulering af optaget på visse videregående uddannelser.
Dimensionering skal begrænse optaget af studerende på uddannelser med høj ledighed og øge optaget på
uddannelser med lav ledighed. Det princip er Johanne Gregersen som udgangspunkt enig i:
“Vi skal selvfølgelig ikke uddanne mennesker til arbejdsløshed. Omvendt skal vi tilbyde de uddannelser, og
uddanne den arbejdskraft, som virksomhederne i vores område har brug for. Derfor er det afgørende at
ministeriets dimensionering følger udviklingen på arbejdsmarkedet”.
Et kæmpe paradoks
Og det gør den ikke i tilstrækkelig grad, mener Johanne Gregersen. Som eksempel nævner hun ituddannelserne, hvor EASV kunne have optaget dobbelt så mange studerende, hvis ikke dimensioneringen
havde forhindret det.
“Og her taler vi om et område, hvor virksomhederne skriger på kvalificeret arbejdskraft og kommer til at
gøre det i endnu højere grad i de kommende år. Vi havde dobbelt så mange ansøgere, som vi fik lov til at
optage, og vi havde endda kapaciteten til at uddanne dem. Det er et kæmpe paradoks,” mener hun.
Politikerne skyder virksomhederne i foden
Udover dimensioneringen er EASV også ramt af nedskæringer på de engelsksprogede uddannelser. Det
skader også i høj grad både virksomhederne og udviklingen i Syd- og Sønderjylland generelt, mener Johanne
Gregersen.
“Mange af de større virksomheder i vores område har engelsk som koncernsprog, og derfor har både danske
og udenlandske medarbejdere brug for at kunne tale og skrive engelsk på et højt niveau. Dertil kommer, at
mange af de unge mennesker, vi uddanner på EASV, kommer til at rejse ud i verden for at markedsføre og
sælge danske virksomheder, produkter og løsninger. Derfor er det afgørende, at de har mulighed for at
uddanne sig på engelsk, og politikerne skyder virksomhederne i foden ved at begrænse dem,” siger hun.
Det er en tankegang, der, ligesom dimensioneringen, er ude af trit med virkeligheden anno 2017, mener
Johanne Gregersen.
“Politikerne er nødt til at sikre, at reguleringen af uddannelserne følger med tiden, og de er nødt til at give os
mulighederne for at kunne uddanne kvalificeret arbejdskraft og sikre udvikling og vækst – også uden for de
store universitetsbyer,” siger hun.
Hun opfordrer politikerne til at tage både dimensioneringen og besparelserne på de engelsksprogede
uddannelser op til hurtig og grundig revision.

