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Supplerende oplysninger til svar på spg. 7 til L 87 Forslag til 

Lov

 

12-12-2016 

om ændring af lov om produktionsskoler. 

 

Med udvalgets spm. 7 til L 87 blev jeg bedt om at oplyse den gennem-

snitlige forældreindtægt blandt produktionsskoleelever. Som det fremgik 

at mit svar af 7. december 2017, indgår der dog ikke i ministeriets gene-

relle statistikberedskab opgørelser for forældreindkomst på produktions-

skoleområdet. Data herfor, der fremgår af tabel 1, er derfor tilvejebragt 

via Danmarks Statistik. Udgangspunktet er forældreindkomsten i 2013 

for elever, der afsluttede produktionsskoleforløb i 2015.   

 

Tabel 1: Gennemsnitlig forældreindkomst for produktionsskoleelever 

 Gennemsnitlig forældreindkomst i 2013 

Hjemmeboende elever                               414.200 kr.  

Udeboende elever                               435.700 kr.  
Anm.: Bor produktionsskoleeleven med begge forældre, er den gennemsnitlige forældreindkomst 
beregnet som summen af fars og mors personlige indkomst, kapitalindkomst og formue i året. 
Bor eleven med enlig far eller mor, er forældreindkomsten beregnet ud fra henholdsvis far eller 
mors personlige indkomst, kapitalindkomst og formue i året. Elever, der bor hos mor eller far, 
der er samboende eller gift med ny ægtefælle, er udeladt. 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

Jeg er herudover blevet bedt om at oplyse, hvad niveauet for skoleydelse 

ville være, hvis ydelsen på baggrund af den gennemsnitlige forældreind-

tægt skulle være sammenlignelig med SU-ydelsen.  

 

På baggrund af de i tabel 1 tilvejebragte tal ville hjemmeboende produk-

tionsskoleelever, der er fyldt 18 år, modtage en skoleydelse svarende til 

2.099 kr. pr. måned i 2017, hvis ydelsen skulle overgå til SU-regler. Dette 

gælder for elever, hvis forældre har en gennemsnitlig forældreindkomst 

svarende til det angivne i tabel 1. Nogle elever ville modtage mindre, 

mens andre ville modtage mere. 

 

Udeboende produktionsskoleelever mellem 18-19 år ville typisk modtage 

samme ydelse som hjemmeboende elever, også selvom disse elever er 

flyttet hjemmefra. Såfremt eleverne får dispensation til satser for udebo-

ende, ville produktionsskoleeleverne modtage en produktionsskoleydelse 
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svarende til 5.127 pr. måned. Produktionsskoleelever, der er fyldt 20 år, 

ville modtage 6.015 kr. pr. måned.  

 

Produktionsskoleelever under 18 ville ikke modtage skoleydelse, hvis 

skoleydelsen skulle følge reglerne for SU-ydelsen.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Merete Riisager Andersen 


