
 

 

Ministeren 

 

 
Side 1/2 

 

 

Uddannelses- og Forskningsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 
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Vil ministeren oplyse, hvor mange og hvilke uddannelser der oprindeligt skulle ud-

flyttes, og som regeringen har besluttet alligevel ikke at udflytte, jf. regeringsgrund-

laget ”Ansvar for Danmark, det politiske grundlag for Danmarks regering”, decem-

ber 2022? 

Svar 

I den politiske aftale om Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark 

og den dertilhørende tillægsaftale om udmøntningen af aftalen er der givet etable-

ringstilskud til 41 regionale initiativer, som både er nye regionale udbud med ud-

flyttede uddannelsespladser samt nye regionale udbud med nye uddannelsesplad-

ser. Regeringen har ikke lagt op til at annullere nogle af de 41 initiativer.  

 

Kravet i aftalen til de videregående uddannelsesinstitutioner om udflytning er såle-

des relateret til uddannelsespladser og svarer til en samlet udflytning/nedskalering 

på 6,4 pct. fra de største byer svarende til ca. 4.350 pladser, hvoraf ca. 2.400 af 

pladserne udflyttes, mens ca. 1.950 af pladserne nedskaleres. Her er tale om den 

såkaldte 2030-målsætning. Regeringen har ikke lagt op til at justere denne del af 

aftalen. 

 

For ambitionen om at 60 pct. af uddannelsespladserne på de fire store professi-

onsbacheloruddannelser på velfærdsområdet skal ligge uden for de største byer – 

den såkaldte 60/40-ambition – svarer kravet til udflytning af ca. 800 pladser og op-

rettelse af ca. 1000 nye studiepladser.  

 

Med regeringens foreslåede justering af aftalen vil professionshøjskolerne ikke 

længere være forpligtet til at flytte uddannelsespladser fra de fire største byer på 

de fire store professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet. Professions-

højskolerne har imidlertid mulighed for at fortsætte deres planer om at etablere ud-

dannelsesudbud uden for de fire største byer.   

 

Af de 41 regionale initiativer i aftalen er der fem konkrete udbud af de fire store 

professionsbacheloruddannelser på velfærdsområdet: 

• Pædagog – Holbæk (Professionshøjskolen Absalon). 
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• Lærer – Svendborg (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole). 

• Socialrådgiver – Hjørring (Aalborg Universitet). 

• Lærer – Hillerød (Københavns Professionshøjskole). 

• Socialrådgiver – Horsens/Randers (VIA University College). 

Pædagoguddannelsen i Holbæk, læreruddannelsen i Svendborg og læreruddannel-

sen i Hillerød er alle blevet godkendt til etablering. Socialrådgiveruddannelsen i Hor-

sens/Randers er der endnu ikke ansøgt om. Aalborg Universitet har meddelt, at 

universitetet ikke længere ønsker at etablere den nye socialrådgiveruddannelse i 

Hjørring. 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet er i dialog med uddannelsesinstitutionerne 

om etableringen af udbuddene frem mod 2030. Regeringen lægger op til at bevare 

de økonomiske incitamenter i aftalen, herunder etableringstilskud til de 41 initiati-

ver, muligheden for øget taxametertilskud (regionalt taxameter) og et øget decen-

tralt grundtilskud til udbudsstederne.   

 

Der er således fortsat gode muligheder for at oprette nye pladser og uddannelser 

uden for de fire største byer på forbedrede økonomiske vilkår. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christina Egelund  
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