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GL’s høringssvar til ”Udkast til bekendtgørelse om befordringsrabat til
studerende ved videregående uddannelser samt udkast til bekendtgørelse
om ændring af bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessø-
gende i ungdomsuddannelser m.v. (Harmonisering af befordringsrabat-
ordninger for uddannelsessøgende)”

GL har 22. juni 2011 modtaget ovenstående bekendtgørelsesudkast til kom-
mentering med svarfrist senest 27. juni 2011 kl. 12.00.

GL tager afstand fra bekendtgørelsesudkastenes besparelser, der rammer ele-
ver i ungdomsuddannelserne.

Udkastene følger udmøntningen af lov nr. 1567 af 21. december 2010, som
GL tog skarpt afstand fra i høringssvaret af 27. september 2010. Loven ud-
mønter ”Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om genopretning af
dansk økonomi” fra maj 2010.

GL’s bemærkninger til lovforslaget gælder også bekendtgørelsesudkastene.
De voldsomme besparelser rammer gruppen af elever i ungdomsuddannelser-
ne, hvis egenbetaling for udgifter til offentlig transport mellem hjem og skole
stiger fra 325 kr. til 551 kr. om måneden. En stigning på 70 procent, der ind-
føres 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. Vesterbrogade 16
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Disse unge er afhængige af den offentlige transport.

Yderligere forringelser
GL’s bemærkninger til lovforslaget blev ikke fulgt. I bekendtgørelsesudkastet
(ungdomsuddannelser) fører det til, at § 5 fastslår, at egenbetalingsbeløbet re-
guleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten. Dermed følger egenbeta-
lingen ikke længere udviklingen i indeks for bustransport fra Danmarks Stati-
stiks forbrugerindeks.

Reelt betyder det, at reguleringen ikke følger udviklingen i buspriserne, men
en reduceret udvikling i priser og lønninger. Egenbetalingen kan således risi-
kere at stige uforholdsmæssigt mere end den faktiske udvikling i buspriserne.
Det er en bemærkelsesværdig ændring, som lovforslaget ikke argumenterer
nærmere for, men som i kraft af dets vedtagelse indgår uændret i bekendtgø-
relsesudkastet.

GL tager også afstand fra denne ændrede reguleringspraksis.

Endelig bemærker GL den ultrakorte høringsfrist, der vanskeliggør en ordent-
lig politisk og juridisk vurdering af bestemmelserne i bekendtgørelsesudka-
stene.

Med venlig hilsen
Gorm Leschly
Formand


