
 

 

Rul besparelsen på skoleydelsen tilbage 
Produktionsskoleforeningens forslag til FL18 

 
 
 

Finanslov 2018: Produktionsskoleforeningen foreslår, at skoleydelsen på produktionsskolerne 

rulles tilbage til niveauet før 1. jan. 2017.  

 
 

Begrundelser for forslaget 

De unge trækkes væk fra uddannelse og over i kontanthjælpssystemet. Med besparelsen i FL17 er 

skoleydelsen nu markant lavere end den uddannelseshjælp, som de unge kan få på Jobcenteret. Derfor 

er der mange, som vælger produktionsskolen fra, og i stedet melder sig ledige på kommunen. Det er vel 

at mærke unge, der er målgruppevurderet til et produktionsskoleforløb, dvs. unge som Ungdommens 

Uddannelsesvejledning har vurderet vil profitere af et produktionsskoleforløb. De unge angiver selv den 

lave ydelse som den direkte årsag til, at de ikke påbegynder det produktionsskoleforløb, som de faktisk 

gerne ville i gang med. Det kan ikke være meningen, at incitamenterne skal trække udsatte unge væk fra 

den uddannelsesforberedende indsats og over i kontanthjælpssystemet. 

Produktionsskolerne bringes i akut krise som følge af den kraftige besparelse. Første halvdel af 2017 har 

betydet en nedgang i elevtilgang på gennemsnitligt 30 %.1 Det betyder, at mange skoler tvinges til større 

nedskæringer (lukke værksteder, afskedige personale mv.), og det er giftigt i en i forvejen usikker 

reformtid.  

Et dårligt afsæt for at etablere en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Der er politisk enighed om 

at produktionsskolernes læringsform og skolekultur skal bæres med ind i FGU som et bærende element. 

Men det er vanskeligt, hvis skolerne op til overgangen er ramt af elevnedgang, værkstedslukninger, 

afskedigelser, medarbejderflugt osv. En krise på produktionsskolerne kaster skygger ind over FGU. 

Forsørgelse og skoleydelse er en del af en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). En reformaftale på 

det forberedende område vil også rumme en ny og sammenhængende model for forsørgelse. Dvs. 

niveauet for produktionsskoleydelsen forventes under alle omstændigheder at skulle ændres med den 

ny FGU. Men indtil da bør man lade produktionsskolerne stå som et stærkt og reelt tilgængeligt tilbud 

for den gruppe unge, der har behov for et praktisk forberedende uddannelsesforløb. 

 

Økonomi 

FL17 budgetterer med en besparelse på 51,7 mill. kr. fra 2016 til 2017 og en yderligere besparelse på 65 

mill. kr. frem til 2018. Dvs. en besparelse på i alt 116,7 mill. kr. Vi vil ikke her komme med konkrete bud 

på, hvor pengene til tilbagerulning kan findes. I stedet vil vi gøre opmærksom på, at 

omprioriteringsbidraget på 2 % årligt har frigjort betydelige midler, samt at etableringen af Kombineret 

                                                 
1
 Jf. vedlagte undersøgelse Konsekvenser af nedsat skoleydelse ifm. FL17 foretaget af Produktionsskoleforeningen. 

Undersøgelsen kan desuden findes her: http://psf.nu/images/Aktuelt_2017/PSF_-_Notat__skoleydelse.pdf 

http://psf.nu/images/Aktuelt_2017/PSF_-_Notat__skoleydelse.pdf


 

 

Ungdomsuddannelse (KUU) blev billigere end forventet qua lavere søgning til uddannelsen i dens første 

levetid. Og vi gør opmærksom på, at det er dyre penge at spare, når en meget stor gruppe unge 

fravælger produktionsskolerne, fordi ydelsen på kontanthjælp er højere. Det kan ikke være en god 

forretning for hverken de unge eller samfundet. 

 

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 væsentligt lavere 

end både kontanthjælpssatserne og SU-satserne. Satserne på hhv. kontanthjælp, skoleydelse (niveauet 

før og efter FL17) samt SU fremgår af ndst. tabel: 

 Kontanthjælp Produktionsskoleydelse SU 

 Udd.hjælp Aktivitetshj. Før FL17 FL17-niveau  

Under 18 år - - 3.054 1.516 - 

Over 18 år hjemmeboende 2.631 3.465 3.942 1.516 934-2.593 

18-19 år udeboende 6.106 7.182 7.307 5.416 3.859-6.015* 

20 år og derover udeboende 6.106 7.182 7.307 5.416 6.015 

25-29 år hjemmeboende 6.106 11.143 (Til 25 år) (Til 25 år) 934-2.593 

25-29 år udeboende 6.106 11.143 (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 

Produktionsskoleforeningen foretog i juni en rundspørge 

på alle landets produktionsskoler for at afdække 

konsekvenser af FL17 (se note 1). Resultatet er 

alarmerende: Den nedsatte skoleydelse har betydet et 

fald i elevtilgang på gennemsnitligt ca. 30 %! Vi tilskriver 

dette markante fald den nedsatte skoleydelse, dels fordi 

det er de unges egen forklaring, dels fordi det er den 

eneste ydre, fælles forandring, som man kan pege på. 

 

 

Kontakt Produktionsskoleforeningen 

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

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