Grundtilskuddet skal være udbudsbestemt

Forslag
Bevillingssystemet skal sikre bred geografisk dækning af uddannelser og samtidig tage
højde for institutionsforandringer, som f.eks. campusdannelse, forpligtende
samarbejder mv. Derfor bør grundtilskuddet være knyttet til den lokation, hvor der
udbydes uddannelse, og ikke til om det er en selvstændig institution eller del af en
større. Ved at grundtilskuddet er knyttet til udbudsstedet frem for institutionen, vil man
også̊ opnå̊ et system, hvor institutionens beslutningsgrundlag for
institutionssammenlægning ikke vil være betinget af bortfaldende midler, hvilket for
relativt små̊ institutioner kan have en væsentlig betydning.

Baggrund
Grundtilskuddene i bevillingssystemet, som vi kender det i dag for institutionerne for
almengymnasiale uddannelser (IAU) og institutioner for erhvervsrettede uddannelser
(IEU), er knyttet til institutionen fremfor udbudsstedet jf. Danske Erhvervsskoler og Gymnasiers faktaark1.
Ved at knytte grundtilskuddet til udbudsstedet fremfor institutionen vil det være muligt
at eliminere, at beslutningsgrundlaget for en institutionssammenlægning er betinget af
bortfaldende midler. Derudover vil man også kunne skabe et incitament til at fortage
sammenlægninger på tværs af institutionstyperne for at opretholde lukningstruet
uddannelsesudbud i udkants Danmark, og dermed understøtte et politisk ønske om et
bredt geografisk dækkende uddannelsesudbud.
Som det fremgår af rapporten ”Eftersyn af institutionsudviklingen på
undervisningsområdet”2 har fusioner i høj grad handlet om fastholdelse af udbud i
lokalområdet og om at skabe stærk faglighed på tværs af uddannelserne. Den
demografiske udvikling, presset økonomi og lokalpolitiske ønsker om opretholdelse af
uddannelsesudbud i lokalområdet spiller en stor rolle ift. fusionsovervejelserne hos
lederne på institutionerne. Institutionsudviklingen har også vist at antallet af
institutioner mellem 2007 og 2018 er faldet, men at antallet af afdelinger har været
stabilt, hvilket tydeligt indikere at fusioner igennem tiden har været en mulighed for at
opretholde udbud i lokalområderne.
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