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GL høringssvar på lovforslag om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet 
GL finder principielt at alle lande har en forpligtelse til at på grunduddannelserne at udbyde en fri offentlig 
kvalitetsuddannelse til alle landets unge. Det er naturligvis tilfredsstillende, at kvalitetsniveauet i danske 
ungdomsuddannelser er så højt, at det forventes, at der er lande, der er interesseret i at danske uddannel-
sesinstitutioner udbyder deres uddannelse i pågældende land. Men aktiviteten skal ske som indtægtsdæk-
ket virksomhed, hvorved denne offentlige grundservice bliver gjort til en handelsvare, der tjenes penge på. 
Hvis Danmark indgår i sådanne bilaterale aftaler frygter vi, at Danmark tilsvarende vil blive stillet over for et 
krav om at tillade, at det pågældende land kan etablere private profitgivende ungdomsuddannelsestilbud i 
Danmark. 

Det er vigtigt at fastholde en dansk modstand mod liberalisering af handel med grunduddannelser som mu-
liggør profit til udbyderne. I de aktuelle transatlantiske handelsforhandlinger om liberalisering af samhan-
delen mellem EU-landene og USA og Canada har EU netop ønsket grunduddannelserne fritaget for disse 
forhandlinger. 

Der er især to problemer knyttet til at tillade en privat handel med grunduddannelserne, og det er dels 
spørgsmålet om hvorvidt offentlige tilskudsmidler til uddannelserne i det pågældende land kan udtages 
som profit, hvilket pt. ikke er tilladt i Danmark, og så spørgsmålet om at sikre et kvalitetstilsyn med udbud-
det. 

Det er tilfredsstillende at lovforslaget opererer med at undervisningsministeriet skal føre tilsyn med den 
danske uddannelsesinstitution, der godkendes til denne aktivitet, det bør imidlertid indskrives i regelsæt-
tet, at når udbuddet gennemføres efter reglerne for uddannelsen, så indebærer det at lærerkvalifikationer-
ne hos de lærere, der skal forestå undervisningen i udlandet, skal være på niveau med de kvalifikationer, 
der kræves af underviserne på samme uddannelse i Danmark. 

Vi skal også opfordre til, at der ved indgåelse af evt. bilaterale aftaler sikres et offentligt tilsyn med den ud-
dannelsesaktivitet, der foregår i de berørte lande, da det danske undervisningsministerium jo ikke har no-
gen kompetence uden for landets grænser. 

Vi har selv i Danmark set, at det er problematisk at sikre et offentligt kvalitetstilsyn, når der optræder priva-
te uddannelsesaktører. IB uddannelsen udbydes i Danmark på ca. 10 gymnasier og deltagerne udløser of-
fentligt tilskud til de skoler, der udbyder uddannelserne. Alligevel har Undervisningsministeriet kun tilsyns-
beføjelse til pre-IB uddannelsen, der udgør 1. årsforløbet, hvorimod selve IB uddannelsen 2. og 3. år ikke er 
underlagt dansk tilsyn, men overladt til den schweiziske private IB-organisations egen kvalitetskontrol. 

GL noterer med tilfredshed, at forslagets regler omkring de økonomiske rammer for aktiviteten sikrer, at 
udbuddet i udlandet ikke kan belaste institutionernes uddannelsestilbud i Danmark. 

Med venlig hilsen 
Hans Laugesen 
Chefkonsulent 
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