Omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne

Hovedkonklusioner
•
•

•

•

•

Erhvervsskolerne har i perioden 2016 til 2020 som følge af omprioriteringsbidraget
akkumuleret set sparet knap 3,2 mia. kr.
Erhvervsuddannelserne har i perioden 2016 til 2020 sparet knap 1,9 mia. kr., hvor
der i samme periode er givet knap 0,8 mia. kr. som et ekstraordinært kvalitetsløft af
erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne har derfor haft knap 1,1 mia.
mindre at drive uddannelse for i perioden 2016 til 2020 sammenlignet med 2015.
I 2021 er der knap 270 mio. kr. mindre at drive erhvervsuddannelser for
sammenlignet med i 2015, hvis man medregner at erhvervsuddannelserne får et
kvalitetsløft på 185 mio. kr. i 2021.
Samlet set har erhvervsskolerne ca. 590 mio. kr. mindre at drive uddannelser for i
2021 sammenholdt med 2015, som følge af omprioriteringsbidragets
effektiviseringskrav og man tager højde for de kvalitetspuljer, der ydes til hhv.
erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne.
Besparelserne på uddannelsesinstitutionerne har medført et økonomisk pres, der
besværliggør udviklingen ift. undervisningen og den faglige kvalitet.

Omprioriteringsbidraget
På finansloven 2016 blev alle større statslige driftsområder omfattet af et
effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. Det betød at uddannelsesområdet, der hidtil havde
været friholdt i modsætning til kommunerne og sundhedsvæsnet, blev omfattet af det
statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt på både takster og grundtilskud.
Uddannelsesområdet skulle derfor spare 2 pct. i 2016, knap 4 pct. i 2017, knap 6 pct. i
2018 og knap 8 pct. i 2019 sammenholdt med 2015.
På finansloven 2017 blev omprioriteringsbidraget videreført til 2020, hvormed
uddannelsesområdet skulle spare knap 8 pct. i 2020 sammenholdt med 2015.
På finansloven 2019 blev omprioriteringsbidraget videreført til 2022, hvormed
uddannelsesområdet skulle spare knap 12 pct. i 2022 sammenholdt med 2015.
Omprioriteringsbidraget blev dog annulleret fra 2019 for erhvervsuddannelserne,
hvormed tilskuddene til erhvervsuddannelserne blev fastholdt på 2018-niveau.
På finansloven 2020 blev omprioriteringsbidraget for de resterende
uddannelsesområder annulleret fra 2020 og frem, hvormed tilskuddene blev fastholdt
på 2019-niveau.
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Kvalitetspuljen
På finansloven 2016 blev et bredt flertal enige om en aftale om løft af
erhvervsuddannelserne i 2016, hvor der blev afsat en kvalitetspulje til et særligt løft af
erhvervsuddannelserne for at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at
implementere erhvervsuddannelsesreformen. Det udgjorde 150 mio. kr. i 2016 og
udlignede omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne det samme år.
Kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne er de seneste par år blevet forlænget af flere
omgange:
• På finansloven 2017 blev kvalitetspuljen forlænget, hvor løftet var på 150 mio. kr.
som det foregående år.
• På finansloven 2018 blev kvalitetspuljen forlænget som et ekstraordinært løft af
erhvervsuddannelserne på 170 mio. kr., hvor 5 mio. kr. reserveres til en
ansøgningspulje til øget kendskab til erhvervsskolerne.
• På finansloven 2019 blev kvalitetspuljen forlænget, hvor der blev afsat 167,6 mio. kr.
til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne.
• Kvalitetspuljen blev endnu en gang videreført på finansloven 2020 med 168 mio. kr.
om året fra 2020-2023 samt en forhøjelse med 7 mio. kr. i 2020 og 17 mio. kr. årligt i
2021-2023.
Udover en kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne blev der på finansloven 2018 tildelt
en kvalitetspulje på 140 mio. kr. til arbejdsmarkedsuddannelserne i perioden 2018 til
2021, hvor puljen udgjorde 20 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. i perioden 2019-2021.
Denne pulje udløber i 2021, hvormed der i 2022 vil være ca. 40 mio. kr. mindre at drive
arbejdsmarkedsuddannelser for sammenlignet med året forinden.

Omprioriteringsbidraget og kvalitetspuljen på erhvervsskolerne
Erhvervsskolerne har en bred palette af uddannelser, men overordnet set omfatter
erhvervsskolernes uddannelsesudbud arbejdsmarkedsuddannelserne,
erhvervsuddannelserne, de erhvervsgymnasiale uddannelser samt de almen gymnasiale
uddannelser, hvor erhvervsskolerne har ca. 7 pct. af den samlede aktivitet.
Som det fremgår i afsnittet om omprioriteringsbidraget har erhvervsuddannelserne
været omfattet af et årligt effektiviseringskrav på 2 pct. i perioden 2016 til og med 2018.
Erhvervsskolernes resterende uddannelsesområder har tilsvarende været omfattet af et
årligt effektiviseringskrav på 2 pct. i perioden 2016 til og med 2019.
I perioden 2016 til og med 2023 ydes et ekstraordinært kvalitetsløft af
erhvervsuddannelserne, der i 2016 udlignede omprioriteringsbidraget. Men da
omprioriteringsbidraget er en besparelse, som akkumuleres med tiden, overstiger den
samlede besparelse kvalitetspuljen.
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I perioden 2018 til 2021 ydes der også et ekstraordinært kvalitetsløft af
arbejdsmarkedsuddannelserne, der samlet set beløber sig på 140 mio. kr.
I eftersynet af institutionsudviklingen på undervisningsområdet1 fremgår det, at ledelsen
på uddannelsesinstitutionerne i stor grad oplever, at de er økonomisk presset, hvilket
ses som en udfordring ift. udvikling af undervisningen og den faglige kvalitet.
I figur 1 ses omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne fordelt på det relevante
uddannelsesområde samt kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne i perioden 2016 til
2023.
Figur 1: Omprioriteringsbidraget på erhvervsskolerne fordelt på relevante uddannelsesområder
samt kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne i perioden 2016 til 2023, 2021-pl reguleret.
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Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers egne beregninger

Som det ses i figur 1 udligner kvalitetspuljen til erhvervsuddannelserne i 2016 i
overvejende grad den besparelse, der følger med omprioriteringsbidraget på
erhvervsuddannelserne i 2016. De efterfølgende år overstiger omprioriteringsbidraget
kvalitetspuljen på erhvervsuddannelserne, hvilket skyldes at omprioriteringsbidraget er
en besparelse, der med tiden bliver akkumuleret.
Erhvervsuddannelserne skal i 2021 spare 451 mio. kr. som følge af
omprioriteringsbidraget, men modtager en kvalitetspulje på 185 mio. kr., hvormed der
er knap 266 mio. kr. mindre at drive erhvervsuddannelser for sammenlignet med 2015.
I figur 2 findes en opgørelse over hvor meget erhvervsskolerne har mindre, at drive
uddannelser for i perioden 2016 til 2024.

1

Eftersyn af institutionsudviklingen på undervisningsområdet, Implement Consulting Group og Damvad
Analytics, 21. maj 2020.
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Figur 2: Opgørelse over hvor meget erhvervsskolerne har mindre at drive uddannelser for i
perioden 2016 til 2024
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Kilde: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers egne beregninger

Samlet set skal erhvervsskolerne i perioden 2016 til 2023, som følge af
omprioriteringsbidraget, spare knap 5,6 mia. kr. ift. 2015, men i samme periode
modtager de en kvalitetspulje på knap 1,5 mia. kr., hvormed erhvervsskolerne i denne
periode har ca. 4,1 mia. kr. mindre at drive uddannelse for sammenlignet med 2015.
Da kvalitetspuljen udløber for arbejdsmarkedsuddannelserne i 2021 og for
erhvervsuddannelserne i 2023, ser erhvervsskolerne frem til i 2024 at have knap 820
mio. kr. mindre til at drive erhvervsuddannelser ift. 2015.
Som det fremgår af figur 2, har erhvervsskolerne trods kvalitetspulje til
arbejdsmarkedsuddannelserne og til erhvervsuddannelserne knap 590 mio. kr. mindre,
at drive uddannelser for.

Om data
Data, der er anvendt, tager udgangspunkt i finansloven 2016 til finanslovsforslaget 2021
samt UVM’s orienteringsbreve for de dertilhørende finanslove samt finanslovsforslag.
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