FAKTA om besparelser på uddannelse
”Besparelser i milliardklassen på uddannelse
Siden 2015 har regeringen sparet massivt på uddannelse. På såvel ungdomsuddannelser som de
videregående uddannelser (…) I 2016 var de samlede besparelser på 0,8 mia. kr. I 2018 lå årets
besparelse på knap 3 mia. kr. og i 2021 skal der samlet set spares for mere end 4 mia. kr. begge
dele sammenlignet med i 2015 - altså før besparelserne blev indført. Akkumuleret over perioden
fra 2016 til 2022 skal der spares mere end 20 mia. kr. på undervisning og uddannelse.”
Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 9. januar 2019

Udgifter til ungdomsuddannelsesinstitutioner som andel af BNP relativt til antal
elever som andel af den samlede befolkning
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Figuren dækker kun de OECD-lande, hvor data foreligger.
Kilde: OECD (2016): Education at a Glance, table B1.4

Gennemførte og varslede besparelser på de gymnasiale uddannelser
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Hvad siger politikerne om
besparelser på uddannelse?
” Hvad skal man bruge de gode tider til?

Hvad er det, som er det bedste at veksle de
gode tider til? Hvad er det bedste værn
mod, når der kommer dårlige tider igen?
Det er igennem at investere mere i
uddannelse, og ikke mindre. Det bliver i
sidste ende en prioriteringssag.”
Radikale Venstres formand Morten
Østergaard, Uddannelsespolitisk topmøde
27. februar 2019

”Det er ikke min vurdering, at der er sket et
kvalitetsfald på nuværende tidspunkt, men
det er selvfølgelig noget, vi skal holde øje
med. Omprioriteringsbidraget handler om,
at man er meget præcis i den måde, man
bruger sine penge på, og at man får mest
muligt ud af dem.”
Undervisningsminister Merete Riisager,
Gymnasieskolen 28. september 2017

”Man kan sagtens køre med ompriorite-

ringsbidraget i nogle år, og det kan være
udmærket at stramme op, men i det lange
løb er vi nødt til at få det afskaffet igen."

”Den del af uddannelsessektoren, som

ligger længst væk fra de store byer, vil blive
ramt hårdest. Det skyldes, at det er i
provinsen, at de mindste uddannelser
ligger, og de mindre institutioner mærker
besparelserne mest.”
Benny Engelbrecht, finansordfører for
Socialdemokratiet, Jyllands-Posten 29.
august 2018

”Råderummet er ikke stort nok til at ændre
på besparelser på uddannelse før 2022.”
Finansminister Kristian Jensen, Venstre,
Altinget 30. august 2018

”Vi foreslår at droppe omprioriterings-

bidraget på uddannelse, fordi det ganske
enkelt skaber for stor usikkerhed ude på de
enkelte uddannelsesinstitutioner. Samtidig
vil vi gerne sende et meget klart signal om,
at det skal være slut med besparelser på
uddannelser i Danmark.”
Socialdemokratiets formand Mette
Frederiksen, DR Nyheder 5. september 2018

Jens Henrik Thulesen Dahl,
forskningsordfører, Dansk Folkeparti,
Altinget 19. december 2017
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