Faldende demografi kommer til
at presse institutionerne

Frem mod 2030 vil faldende ungdomsårgange have stor betydning for ungdomsuddannelsesinstitutionernes økonomi, idet over 90 pct. af deres bevilling afhænger af
antal elever. Frem mod 2026 er udsvingene i det forventede bevillingsniveau samlet
set begrænsede, men fra 2027 og frem forventes ungdomsuddannelsesinstitutionerne1 at opleve et bevillingsmæssigt fald på ca. 2 pct. årligt frem mod 2030, jf. figur 1.
Figur 1
Fremskrivning af bevillingsudviklingen frem mod 2030 ift. 2018
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, regnskabsportalen og Danmarks Statistik, FRKM120

Bevillingsfaldet fra 2027 og frem skal særligt ses i lyset af, at ungdomsårgangene
fra 2011-2015, er væsentligt mindre end normalt. Faldende ungdomsårgange betyder, at ungdomsuddannelsesinstitutionerne alt andet lige får et bevillingsfald på i alt
440 mio. kr. årligt (2020-pl) fra 2027 og frem, og et samlet bevillingsfald på omkring
1,7 mia. kr. (2020-pl) i 2030 sammenlignet med 2018.

1 Ungdomsuddannelsesinstitutionerne dækker i denne opgørelse over offentlige almene gymnasier, erhvervsskoler
(herunder også SOSU-skoler, landbrugsskoler og AMU-centre) samt VUC og disse institutionstypers samlede offentligt finansierede aktivitet.
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Regionale forskelle
Udviklingen i den forventede bevillingsudvikling dækker over regionale forskelle, jf.
figur 2.
Figur 2
Fremskrivning af bevillingsudviklingen frem mod 2030 (indeks 2018=100)
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, regnskabsportalen og Danmarks Statistik, FRKM120

I Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland
forventes faldende aktivitet og dermed faldende bevilling i 2030 sammenlignet med
2018, svarende til et forventet fald på 1,8 mia. kr.
I Region Hovedstaden forventes ungdomsuddannelsesinstitutionerne samlet set
at få en stor aktivitetsfremgang frem mod 2026 (bevillingsmæssig stigning på 475
mio. kr. fra 2018 til 2026), men fra 2027 og frem mod 2030 forventes også en årlig
aktivitetsnedgang (bevillingsmæssigt fald på 380 mio. kr.).
Internt i Region Hovedstaden forventes dog store forskelle. Institutioner med
hovedadresse i kommuner i Storkøbenhavn forventes at få en bevillingsfremgang
fra 2018 og frem til 2030, mens institutioner i kommuner uden for Storkøbenhavn
forventes at få et bevillingsfald på op til 24 pct. i 2030 ift. 2018.
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Institutioner, hvor hovedinstitutionen er beliggende i en udkantskommune1 , forventes at opleve et bevillingsfald på 12-25 pct. i 2030 sammenlignet med 20182. I
gennemsnit er faldet på 17 pct.

Metoden bag
Beregningerne er foretaget på hovedinstitutionsniveau. Det er således den
samlede institutionsaktivitet og placeringen af hovedinstitutionen, der er
afgørende for aktivitetsfremskrivningerne. Data kan således ikke tage højde
for den geografiske spredning af aktivitet på institutioner med flere afdelinger/
udbudssteder. Det er særligt hele VUC-sektoren og omkring halvdelen af erhvervsskolerne, der har flere afdelinger.
Der er taget udgangspunkt i de offentlige regnskaber fra institutionerne fra
2018. Udviklingen i institutionernes aktivitetsgrundlag er beregnet på baggrund af de nuværende elevers bopælskommuner koblet med den demografiske
udvikling i alle kommuner.
Opgørelsen over de bevillingsmæssige konsekvenser dækker alene de statslige
tilskud. Institutionerne kan også have indtægter fra salg af undervisningsforløb
til virksomheder samt kommunalt finansieret aktivitet til ledige i beskæftigelsessystemet. De øvrige indtægter ud over de statslige taxametertilskud indgår
ikke i opgørelsen.

1 Definitionen af udkantskommuner følger i denne sammenhæng Børne- og Undervisningsministeriets definition af
udkantskommuner, som anvendes i forbindelse med udmøntning af udkantstilskuddet til erhvervsskoler. En udkantskommune er i den forbindelse defineret som en kommune, der opfylder følgende to kriterier: 1. Den halvdel af landets
kommuner, som har den laveste befolkningsandel i bymæssig bebyggelse og 2. Den halvdel af landets kommuner, som
har den laveste befolkningstilvækst blandt de 15-24-årige i perioden 2016-2022.
2 Institutioner i andre kommuner kan have et udbud i en udkantskommune. Opgørelsen indeholder ikke konsekvenserne af udviklingen for aktivitet og tilskud. Samlet set forventes konsekvenserne for udkantskommunerne under ét
derfor at være højere.
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