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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 454 (Alm. del): 

I brev af 26. august 2020 har udvalget efter ønske fra ikkemedlem af ud-

valget (MFU) Peter Skaarup (DF) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål:  

Vil ministeren redegøre for regeringens samlede besparelser på uddan-

nelsesområdet og fraregne omprioriteringsbidraget, da det ikke er en til-

førsel af penge til uddannelsesinstitutioner men en afskaffelse af en be-

sparelse? 

Svar: 

Omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne blev afskaffet i 2019, 

og med aftale om finansloven for 2020 blev omprioriteringsbidraget 

(svarende til 678 mio. kr. i 2020 stigende til 2.622 mio. kr. i 2023) afskaf-

fet på alle øvrige uddannelser. Konsekvensen er, at de enkelt uddannel-

sesinstitutioner undgår en betydelig besparelse. 

 

Til besvarelse af spørgsmålet er der indhentet oplysninger fra Uddannel-

ses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet. Af tabel 1 fremgår 

nettoændringen for de tre ministerområder. Bilag 1 indeholder en uddy-

bende oversigt over bevægelserne på hvert ministerområde. Et positivt 

tal er udtryk for, at regeringen har tilført midler til uddannelsesområdet. 

 

Tabel 1. Nettoændring – besparelser og tilførsler af midler til uddannelse 

Nettoændring  

Mio. kr., løbende p/l 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Børne- og Under-
visningsministeriet 

8,3 521,9 827,1 972,0 1.229,9 1.009,6 

Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriet 

25,0 335,4 451,0 481,0 215,1 172,1 

Kulturministeriet 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

I alt 33,3 857,3 1.278,7 1.453,6 1.445,6 1.182,3 
Note. Afskaffelse af omprioriteringsbidraget indgår ikke i opgørelsen. 

 

Det bemærkes, at opgørelsen alene indeholder besparelser og tilførsel af 

midler, som fremgår på tillægsbevillingsloven for 2019, finansloven for 
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2020 eller finanslovforslaget for 2021, eller som er tiltrådt af Finansud-

valget på aktstykke i 2020. Det bemærkes derudover, at der alene er med-

taget besparelser og tilførsel af midler, som vedrører uddannelserne di-

rekte, og således ikke bevillinger knyttet til statslige støtteordninger og 

udviklingsprojekter, diverse tilskud til foreninger og interesseorganisatio-

ner, administrative forhold på ministerområderne o.lign. Ligeledes indgår 

de på finansloven for 2020 aftalte besparelser i konsulentforbrug ikke, da 

de ikke er udmøntet på uddannelsesinstitutionerne.    

 

Der er derudover foretaget følgende afgrænsning: 

 

 Omprioritering af midler inden for ministerområderne indgår ikke i 
opgørelsen, herunder omprioriteringer i forbindelse med udmønt-
ning af negative budgetreguleringer. 

 Bevillingsudløb, som har været indbudgetteret på finansloven før den 
nuværende regeringsperiode, indgår ikke i opgørelsen. 

 De årlige besparelser som følge af Statens Indkøbsprogram indgår 
ikke i opgørelsen. Der er således tale om en videreførelse af langvarig 
praksis under skiftende regeringer. 

 
Det bemærkes derudover, at hjælpepakker mv. relateret til Covid-19 ikke 
er medtaget i opgørelsen, da disse vurderes at falde uden for spørgsmå-
lets genstandsfelt.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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Bilag 1. 

 
Børne- og Undervisningsministeriet 

Besparelse/tilførsel af midler 

(Mio. kr., løbende priser) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tilskud til nye uddannelsessatellit-
ter af erhvervsrettede uddan- nel-
ser 

8,3 8,3 8,4 0,0 0,0 0,0 

Kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning 0,0 193,2 193,2 193,2 193,2 193,2 

Afskaffelse af pulje for elevløft 
(”skolepuljen) 0,0 -165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Reserve til Generelt løft af folke-
skolen 0,0 275,0 400,0 550,0 807,0 807,0 

Særtilskud til erhvervsgymnasiale 
uddannelser 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 

Særtilskud til almengymnasiale ud-
dannelser 0,0 21,0 21,0 21,0 21,0 0,0 

Videreførelse og yderligere forhø-
jelse af kvalitetspuljen til erhvervs-
uddannelserne 

0,0 175,0 185,0 185,0 185,0 0,0 

Pulje til lukningstruede VUC-afde-
linger 0,0 12,5 12,5 12,5 12,5 0,0 

Forhøjet bevilling sfa. at § 7 stk. 3 
flygtninge får ret til gratis uddan-
nelse på erhvervsuddannelserne 

0,0 0,0           5,0           8,3         9,2          9,4 

I alt 8,3 521,9 827,1 972,0 1.229,9 1.009,6 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Besparelse/tilførsel af midler 
(Mio. kr., løbende priser) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Kvalitetsløft af pædagoguddannel-
sen  

0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 

Afskaffelse af begrænsning af dob-
beltuddannelse  

0,0 30,7 148,7 178,5 172,1 172,1 

Udmøntning af ekstra midler til 
STEM-uddannelserne  

25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Heltidstakst 1 er forhøjet som 
følge af videreførelse af takst 1 til 
universiteterne  

0,0 303,2  301,8 302,5 0,0 0,0 

Midler til Nordatlantisk læremid-
delsportal  

0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 

I alt 25,0 335,4 451,0 481,0 215,1 172,1 

 

 

Kulturministeriet 

 
Besparelse/tilførsel af midler 
(Mio. kr., løbende priser) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Stillingsstruktur §21.41.31. Den 
Danskes Scenekunstskole 

0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 

I alt 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 
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