
 

 

Rul besparelsen på skoleydelsen tilbage 
Produktionsskoleforeningens forslag til FL18 

 
 

I forbindelse med FL17 advarede produktionsskolesektoren mod besparelsen på skoleydelse. En 

del af svaret til os var, at man ville følge udviklingen på området. Udviklingen er ikke til at tage 

fejl af, og det er nu, der skal gribes ind. Alternativet er et svigt af de unge på kanten af 

uddannelse, samt afviklingen af en unik skoleform! 

 

Produktionsskoleforeningen foreslår, at skoleydelsen på produktionsskolerne rulles tilbage til 

niveauet før 1. jan. 2017.  

 
 

Begrundelser for forslaget 

Vi svigter de unge! Med besparelsen i FL17 er skoleydelsen nu markant lavere end Jobcenterets 

uddannelseshjælp el. aktivitetshjælp. Derfor vælger mange produktionsskolen fra, for i stedet at melde 

sig ledige på kommunen. Faktum er, at der parallelt med et markant fald på produktionsskolerne er øget 

tilgang til jobcentrene for præcis vores ungegruppe. Det kan ikke være meningen, at incitamenterne skal 

trække udsatte unge væk fra den uddannelsesforberedende indsats og over i kontanthjælpssystemet. 

Produktionsskolerne bløder! Både PSF’s egne undersøgelser og UVM’s aktivitetstal viser en 

alarmerende udvikling: Produktionsskolerne bløder i en grad, så mange skoler er tvunget til større 

nedskæringer (lukke værksteder, afskedige personale mv.). Fortsætter udviklingen, er det kun et 

spørgsmål om tid, før vi ser de første skolelukninger.  

Den ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) undergraves før den er begyndt. Der er politisk enighed 

om, at produktionsskolerne skal være et bærende element i den ny FGU. Derfor påvirker elevnedgang, 

værkstedslukninger, afskedigelser, medarbejderflugt osv. i høj grad den kommende FGU. En krise på 

produktionsskolerne kaster skygger ind over FGU. 

 

Økonomi 

En nedsættelse af skoleydelsen er dyre penge at spare: Det kan ikke være en god forretning, at unge 

melder sig ledige i stedet for at påbegynde uddannelsesforløb på produktionsskolen!  

Når det er sagt, så mener vi faktisk, at pengene er der. Der er betydelige uforbrugte midler på området, 

dels qua lavere aktivitet på KUU, som har betydet en besparelse i størrelsesordenen 100 mill. kr. årligt.1 

Dels som følge af den massive elevnedgang på produktionsskolerne i 2017, der ser ud til at give en 

besparelse på yderligere ca. 105 mill. kr i 2017.2 Det vil også gøre sig gældende i 2018. 

                                                 
1 Der er optaget ca. 500 elever mindre end den budgetterede kvote siden KUU’s opstart. Med et taxameter på ca. 100.000 kr. 
giver det ca. 50 mill. kr. pr. årligt optag, og med en 2-årig uddannelse giver det ca. 100 mill. kr. / år. 
2 I FL17 budgetteres fortsat med et årselevtal på ca. 7.250, men pba. første halvår 2017 forventes årselevtallet at blive på kun 
ca. 6.100 årselever. Taxameter er (inkl. bygningstaxameter) på 91.060 kr., dvs. en besparelse på ca. 105 mill. kr. 



 

 

Baggrund: Ydelsesniveauer 

Begrundelsen for at sænke produktionsskoleydelsen var, at den skulle harmoniseres med SU-systemet. 

Satserne på kontanthjælp blev i forbindelse med kontanthjælpsreformen 2014 omlagt ud fra samme 

ræsonnement: En harmonisering med SU-systemet. Det fælles ræsonnement har imidlertid affødt 

meget forskellige ydelsesniveauer, og resultatet er, at produktionsskoleydelsen nu er den laveste ydelse 

– lavere end både kontanthjælp, integrationsydelse og SU. Satserne fremgår af ndst. tabel:3 

 
 Kontanthjælp Integr.ydelse Produktionsskoleydelse SU 

 Udd.hjælp Aktivitetshj.  Før FL17 FL17-niveau  

u 18 år - - - 3.054 1.516 - 

o. 18 år hjemmeb. 2.631 3.465 2.631 3.942 1.516 934-2.593 

18-19 år udeb. 6.106 7.182 6.106 7.307 5.416 3.859-6.015* 

o. 20 år udeb. 6.106 7.182 6.106 7.307 5.416 6.015 

25-29 år hjemmeb. 6.106 11.143 6.106 (Til 25 år) (Til 25 år) 934-2.593 

25-29 år udeb. 6.106 11.143 6.106 (Til 25 år) (Til 25 år) 6.105 

* Kræver dispensation i SU-systemet at godkendes som 18-19 år udeboende 

 
 

Baggrund: Konsekvenser af FL17 på produktionsskolerne 

Ifm. FL17 advarede produktionsskolesektoren mod besparelsen på skoleydelse. En del af svaret til os 

var, at man ville følge udviklingen på området. Det er tid til at gøre status, og konsekvenserne er 

åbenlyse: Den nedsatte skoleydelse har betydet et voldsomt fald i elevtilgang – det viser både PSF’s tal 

og ministeriets tal. Og det er ikke, fordi hovedparten af de unge er gået i uddannelse eller har fundet 

arbejde. Således er der ikke øget optag på EUD, og antallet af 16-25-årige på uddannelseshjælp (vores 

målgruppe) er steget i samme periode.  

Udviklingen er ikke til at tage fejl af, og det er nu, der skal gribes ind. Alternativet er et svigt af de 

unge på kanten af uddannelse, samt afviklingen af en unik skoleform! 

 

 

Kontakt Produktionsskoleforeningen 

Sekretariatsleder Axel Hoppe, mail axel@psf.nu, mobil 2895 2120 

Vicesekretariatsleder Michael Bjergsø, mail michael@psf.nu, mobil 2984 1019. 

                                                 
3 Af tabellen fremgår alene grundtaksterne. Det skal bemærkes, at der på kontanthjælp, integrationsydelse og SU er en række 
tillæg, som heller ikke er tilgængelige på skoleydelse – fx forsørgertillæg. 
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