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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) udtalelse vedr. finanslovforslaget for 2019
REU har drøftet regeringens forslag til finanslov for 2019.
Inden for erhvervsuddannelsesområdet arbejdes der løbende med implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen og dens ambitioner om et væsentligt løft i uddannelsernes kvalitet og attraktivitet. Det er forsat meget vigtigt
for REU, at der er tilstrækkeligt økonomisk grundlag til at gennemføre reformen – og de løbende justeringer heraf – fuldt ud.
På denne baggrund er det med stor bekymring, at rådet konstaterede, at erhvervsuddannelserne igen er omfattet af omprioriteringsbidraget på finanslovsforslaget for 2019. REU har noteret, at regeringen på finanslovforslaget
har afsat en reserve i 2022 svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget, at regeringen senest på finanslovforslaget for 2022 vil tage stilling til, hvorledes reserven udmøntes, og at det betyder, at 479 mio. kr. i 2022
vil blive målrettet initiativer på undervisningsområdet. REU vil imidlertid
påpege, at det ikke vil afhjælpe de aktuelle økonomiske udfordringer på erhvervs- og produktionsskolerne
Det faktum, at ca. 25 pct. af en ungdomsårgang ikke har opnået en uddannelse, når de er 25 år, peger på, at det fortsat er vigtigt, at produktionsskoleforløb også i 2019 sikres økonomi til både at være en kvalificeret mulighed for
de unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde en
ungdomsuddannelse eller et job, og til at sikre en kontinuert og sammenhængende uddannelsesindsats indtil den nye Forberedende Grunduddannelse
(FGU) bliver et tilbud fra 1. august 2019.
REU vurderer, at nedskæringen på produktionsskoleforløbene – i en tid hvor
sektoren skal gennemføre store institutionelle ændringer - vil betyde, at det
bliver vanskeligere at sikre, at flere unge bliver i stand til at påbegynde et job
eller en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse. Der vil være risiko for,
at grundlaget for opstarten af FGU fra 1. august 2019 vil blive væsentligt
forringet.
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REU opfordrer på den baggrund til, at der skabes ro om økonomien for
produktionsskoleforløbene og kombineret ungdomsuddannelse.
Vedrørende udspillet ”Fra folkeskole til faglært”
REU har med stor tilfredshed konstateret, at regeringen med udspillet ”Fra
folkeskole til faglært” vil prioritere erhvervsuddannelsernes økonomi, og at
dette skal ske over en flerårig periode.
Gennem de senere år har REU peget på, at reduktioner af midler, der er til
rådighed for implementering af erhvervsuddannelsesreformen og målet om
at styrke kvaliteten i uddannelserne, risikerer både at bremse denne proces og
gøre erhvervsuddannelserne mindre attraktive, hvilket i sidste ende vil medføre mangel på faglærte medarbejdere til virksomhederne.
REU har endvidere peget på, at der er behov for en flerårsaftale, der skaber
ro om erhvervsskolernes økonomi for at sikre, at kvaliteten løftes, og trepartsaftalens intentioner om at sikre flere faglærte til det danske arbejdsmarked realiseres.
Regeringen afsætter ca. 2 milliarder kroner i perioden 2019-2022 med det
formål, at flere skal søge en erhvervsuddannelse, og flere skal gennemføre.
Heraf indeholder udspillet initiativer for godt 1,5 milliarder kroner, der går til
erhvervsuddannelserne og erhvervsskolesektoren. Overordnet vurderer REU
dette positivt men tager forbehold for, at det konkrete indhold af de enkelte
initiativer og finansieringen heraf er uklar på nuværende tidspunkt.
Samlet set er det glædeligt, at erhvervsskolerne får bedre økonomiske rammer, men REU konstaterer samtidig at omprioriteringsbidraget i perioden
udgør ca. 1,4 mia. Det er vigtigt at sikre, at den økonomi, der afsættes til udspillet, ikke kun skal finansiere nye initiativer, men også at eleverne hver eneste dag møder høj kvalitet på deres uddannelser.
Erhvervsskolerne er allerede nu meget udfordrede på driftsomkostningerne,
der er en forudsætning for at kunne udbyde attraktive erhvervsuddannelser af
ordentlig kvalitet. Som forslaget ser ud nu, er der primært tale om tilbageførsel af kommende besparelser, hvilket ikke bidrager til at sikre den daglige
kvalitet. Denne udfordring er særligt skærpet, da institutionernes økonomi i
høj grad er bundet til faste omkostninger, der kun vanskeligt kan tilpasses –
f.eks. bygningsmassen, samtidig med de senere års aktivitetsnedgang på erhvervsuddannelserne. Besparelser eller nye initiativer uden tilstrækkelig finansiering betyder, at erhvervsskolerne må skære i kerneydelsen i form af besparelser på lærere, medarbejdere, materialer og udstyr.
Rådet konstaterer endvidere, at regeringen med de resterende 0,5 milliarder kroner vil styrke blandt andet praksisfagligheden i folkeskolen. REU
finder det positivt med dette fokus i regeringens udspil, idet rådet lægger
stor vægt på udskolingens rolle i forhold til søgningen til erhvervsuddannelserne, og det er rådets vurdering, at de mange muligheder inden for
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erhvervsuddannelserne i dag ikke er tydelige nok, jf. REUs udtalelse af
14. maj 2018 til undervisningsministeren vedr. styrkelse af søgningen til
erhvervsuddannelserne. REU finder imidlertid, at denne del af initiativerne ikke tilstrækkeligt afspejler og balancerer de mange forskellige erhvervsuddannelser, og den store diversitet i forhold til såvel de tekniske
som de merkantile og sundhedsfaglige uddannelser.
Venlig hilsen
Stina Vrang Elias
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