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GL’s høringssvar til ”Forslag til lov om ændring af lov om be-
fordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og
lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsud-
dannelser m.v.”

GL er blevet gjort opmærksom på, at ovenstående lovforslag er sendt i høring.
At GL ikke figurerer på høringslisten, må bero på en fejl. Derfor fremsender
GL dette høringssvar i forventning om, at det vil indgå i behandlingen af lov-
forslaget på lige fod med øvrige høringssvar fra organisationer på høringsli-
sten.

Lovforslaget udmønter ”Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
genopretning af dansk økonomi” fra maj 2010. Af aftalen fremgår, at ordnin-
gerne for tilskud til befordring for elever i ungdomsuddannelser og for stude-
rende på videregående uddannelser skal harmoniseres. I dag modtager elever
på ungdomsuddannelserne et højere tilskud til befordring end studerende på
de videregående uddannelser. Aftalen peger på, at harmoniseringen skal ind-
bringe staten besparelser på 75 mio. kr. årligt.

Generelt tager GL afstand fra lovforslagets voldsomme besparelser for grup-
pen af studerende i ungdomsuddannelserne. Med lovforslaget stiger elevernes
egenbetaling for udgifter til offentlig transport mellem hjem og skole fra 325
kr. til 551 kr. om måneden. En stigning på 70 procent, der tænkes indført pr.
1. januar 2011 for en gruppe unge, der i forvejen er karakteriseret ved at have
lave indkomster.

Stigningen i egenbetalingen harmonerer ikke med de generelle uddannelses-
politiske målsætninger om, at flere unge skal gennemføre ungdomsuddannel-
ser. GL frygter, at markant stigende transportudgifter kan være med til at hin-
dre unge i at søge ungdomsuddannelserne. Dertil kommer, at stigningen især
rammer unge fra områder, hvor der er langt til uddannelse. Disse unge er af-
hængige af den offentlige transport.

Yderligere forringelser
I lovforslaget er der indlagt forudsætninger, som kan få yderligere økonomi-
ske konsekvenser for de unge. Lovforslaget lægger op til, at egenbetalingen
for unge i ungdomsuddannelserne ikke længere skal følge udviklingen i in-
deks for bustransport fra Danmarks Statistiks forbrugerindeks. I stedet regule-
res egenbetalingen én gang årligt med satsreguleringsprocenten.
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Dermed følger reguleringen ikke længere udviklingen i buspriserne, men en
reduceret udvikling i priser og lønninger. Egenbetalingen kan således risikere
at stige uforholdsmæssigt mere end den faktiske udvikling i buspriserne.
Lovforslaget argumenterer ikke nærmere for ændringsforslaget i reguleringen
af egenbetalingen.

Endelig er der uoverensstemmelse mellem lovforslagets § 2 og de ledsagende
bemærkninger. § 2 ændrer egenbetalingen fra 9,50 kr. pr. dag til 18,37 kr. pr.
dag. I lovbemærkningerne slås det fast, at egenbetalingen udgør 10,81 kr. pr.
dag i 2010 niveau. Forskellen mellem de to beløbsstørrelser bør fremgå af
lovbemærkningerne.

GL’s konklusion er, at lovforslaget bør tages af bordet. Folketinget fremmer
ikke den vedtagne uddannelsespolitiske målsætning, om at 95 procent af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse senest i 2015, ved at
pålægge de unge stigende udgifter til transport på 70 procent i forhold til i
dag.
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