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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) udtalelse vedr. finanslovforslaget for 2017
REU har drøftet regeringens forslag til finanslov for 2017.
Det er fortsat vigtigt for REU, at reformen af erhvervsuddannelserne med
dens ambitioner om et væsentligt løft i disse uddannelsers kvalitet og attraktivitet gennemføres i fuldt omfang. Det er ligeledes vigtigt, at produktionsskolerne udvikles som et tilbud til de unge, der ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller et job i en virksomhed.
Imidlertid er rådet også opmærksom på, at erhvervsskolerne er under et ekstra pres, fordi reformen umiddelbart har betydet en faldende tilgang af elever.
På denne baggrund er det med stor bekymring, at vi konstaterer, at erhvervsuddannelserne og produktionsskolerne fortsat er omfattet af omprioriteringsbidraget, og at dette er forlænget til 2020. Denne reduktion af midler,
der er til rådighed for implementering af erhvervsuddannelsesreformen og
hævelse af kvaliteten i uddannelserne, risikerer at bremse processen og vanskeliggøre, at målene nås. Samtidig vil nedskæringen på produktionsskolerne
betyde, at der bliver vanskeligere at sikre, at flere unge bliver i stand til at
påbegynde et job eller en erhvervsuddannelse.
I lyset af dette konstaterer REU med tilfredshed, at regeringen i forbindelse
med trepartsforhandlingerne har lovet at arbejde for at finde flertal for, at
den pulje på 150 mio. kr., der blev afsat i 2016, videreføres i 2017.
Men rådet bemærker samtidig med bekymring, at selv med denne videreførelse vil området være udsat for en besparelse på i størrelsesordenen 150 mio.
kr. i 2017.
Der er behov for ro omkring erhvervsskolernes økonomi på længere sigt for
at sikre, at kvaliteten løftes og trepartsaftalens intentioner om at sikre flere
faglærte til det danske arbejdsmarked. På den baggrund vil REU opfordre
regeringen til at søge at etablere en flerårsaftale omkring erhvervsuddannelsernes økonomi byggende på et breds flertal i Folketinget. REU opfordrer
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ligeledes til, at der på samme måde skabes ro om produktionsskolernes økonomi.
Endelig henleder REU opmærksomheden på, at finanslovsforslaget også
indeholder besparelser på de almene voksenuddannelser (AVU), hvilket også
omfatter bl.a. supplerende uddannelsesaktiviteter for personer, der ikke
kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i forhold til at opfylde adgangskravet på
02 i dansk og matematik, der er indført i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen. Det ligger REU på sinde, at der fortsat er gode muligheder for,
at personer, der mangler formelle forudsætninger for at påbegynde en erhvervsuddannelse, kan erhverve disse smidigt og uden unødige problemer
eller forsinkelser.
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