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Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelsers
(REUs) udtalelse vedr. finanslovforslaget for 2018
REU har drøftet regeringens forslag til finanslov for 2018.
Indenfor erhvervsuddannelsesområdet arbejdes der fortsat med implementeringen erhvervsuddannelsesreformen og med dens ambitioner om et væsentligt løft i disse uddannelsers kvalitet og attraktivitet. Det er vigtigt for REU,
at reformen sikres økonomi til at blive fuldt ud gennemført. Der er ligeledes
for kort tid siden gennemført en omfattende udbudsrunde, som kræver økonomi til at gennemføre eller udvikle udbud. Ligesom der i 2016 er fulgt op
med en ambitiøs trepartsaftale med det mål at skabe 8-10.000 nye praktikpladser i 2025, og som forudsætter økonomi til flere elever.
Det faktum, at ca.25 pct. af en ungdomsårgang ikke har opnået en uddannelse, når de er 25 år, peger ligeledes på, at det fortsat er vigtigt, at produktionsskoleforløb i 2018 sikres økonomi til at være en kvalificeret mulighed for de
unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller et job, indtil en ny Forberedende Grunduddannelse
tidligst kan være et tilbud fra 2019.
Rådet er opmærksomt på, at både erhvervsuddanneler og produktionsskoleforløb er under et stort pres pga. faldende tilgang af elever. Erhvervsuddannelserne har oplevet en tilbagegang i elevtallet på knap 4.000 elever fra 2014
til 2016, og produktionsskoleforløb oplever en nedgang i elevtallet på 1.400
elever. Samtidig kan REU konstatere, at der fra et stigende antal virksomheder og brancher rapporteres om mangel på faglærte medarbejdere.
På denne baggrund er det med stor bekymring, at rådet konstaterer, at særligt
erhvervsuddannelserne og også produktionsskoleforløb igen i 2018 er omfattet af omprioriteringsbidraget, og at dette er forlænget til 2021. Denne reduktion af midler, der er til rådighed for implementering af erhvervsuddannelsesreformen og hævelse af kvaliteten i uddannelserne, risikerer både at bremse
denne proces og bidrage til at formindske erhvervsuddannelsernes attraktivitet og dermed give øget mangel på faglærte medarbejdere til virksomhederne.
Samtidig vil nedskæringen på produktionsskoleforløb betyde, at det bliver
vanskeligere at sikre, at flere unge bliver i stand til at påbegynde et job eller
en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse.
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I 2017 videreførte Folketinget den pulje på 150 mio. kr., der blev afsat i 2016.
Det er med bekymring REU konstaterer, at der ikke i 2018 er afsat midler til
at kompensere for besparelser som følge af omprioriteringsbidraget. Samtidig
bemærker rådet, at der ikke er kompenseret for den yderligere besparelse på
ca. 150 mio. kr. i 2017, og at der forventes en besparelse på 120 mio. kr. i
2018.
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 realiseres. På den baggrund vil REU
opfordre regeringen til at fritage erhvervsskolerne for omprioriteringsbidraget og aftale en flerårig ramme omkring erhvervsskolernes økonomi baseret
på et bredt flertal i Folketinget. REU opfordrer også til, at der skabes ro om
produktionsskoleforløbenes økonomi, indtil udmøntningen af en ny Forberedende Grunduddannelse, og at produktionsskoleforløbene i 2018 fritages
for omprioriteringsbidraget.
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