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GL’s høringssvar til ”Forslag til lov om ændring af lov om statens
voksenuddannelsesstøtte (SVU)”

GL ser med stor bekymring på de lovforslag, der for tiden udgår fra SU-
styrelsen som opfølgning på ”Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om genopretning af dansk økonomi”. Først kom lovforslaget om markant sti-
gende deltagerbetaling på bl.a. hf-enkeltfagsuddannelserne. Dernæst lovfors-
laget om prisstigninger på 70 pct. på offentlig transport mellem hjem og skole
for studerende i ungdomsuddannelser. Og nu kommer lovforslaget om statens
voksenuddannelsesstøtte (SVU), der bl.a. nedsætter støttesatsen og forkorter
perioden med SVU.

GL advarer mod at bruge uddannelsessektoren som mål for kortsigtede øko-
nomiske besparelser. En veluddannet befolkning er en forudsætning for, at
Danmark kan styrke sin internationale konkurrenceevne og opnå økonomisk
vækst. Disse politiske målsætninger og argumenter genfinder vi da også i re-
geringens løfter om at ville sikre livslang læring og styrke kompetenceudvik-
lingen på arbejdsmarkedet, bl.a. for at fremme videntung produktion og ser-
viceydelser.

Ved at skabe misforhold mellem de erklærede politiske målsætninger og de
konkrete handlinger - udmøntet i lovforslag, der skærer ned på uddannelses-
området - bevæger regeringen sig ud på en farlig og forkert vej, der undermi-
nerer mulighederne for at sikre en veluddannet og mobil arbejdsstyrke.

På den baggrund kan GL ikke støtte, at lovforslaget beskærer satsen for SVU
fra 100 pct. af højeste dagpengesats til 80 pct. med virkning fra 1. januar 2012
for både uddannelse på det almene niveau og på det videregående niveau.

GL tager også afstand fra forslaget om at forkorte perioden med SVU fra 52
til 40 uger for uddannelse på det videregående niveau. I lovforslaget henvises
til, at det er den periode, der i dag gælder for uddannelse på det almene ni-
veau, der blev beskåret fra 80 uger til 40 uger ved seneste lovrevision af 25.
juni 2010. At harmonisere lovområderne til laveste fællesnævner er ikke et
argument for forringelsen i dette lovforslag - specielt ikke når 40 uger ikke er
tilstrækkelig til også at omfatte tid til eksamen (= et fuldt skoleår).



Endelig vender GL sig mod forslaget om at afskaffe muligheden for at få
SVU til fagspecifikke kurser (1 – 4 uger omregnet til heltid) fra uddannelser
udbudt af universiteterne.

Samlet vil lovforslaget indbringe staten besparelser på 230,3 mio. kr. fra 2012
og fremefter. Det er dyrekøbte besparelser, som både er kortsigtede og helt ser
bort fra, at investeringer i uddannelse er nødvendige og på kort og længere
sigt giver gode samfundsøkonomiske afkast.

GL’s konklusion er, at lovforslaget bør tages af bordet. Det modarbejder alle
politiske målsætninger om at styrke befolkningens kompetencer og sikre en
veluddannet arbejdskraft.
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