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Finanslovsforslag for 2018 
 

Regeringen sparer tusindvis af 

kroner pr. studerende  
 

Regeringen har med finanslovsforslaget for 2018 lagt op til at videreføre besparelser på uddan-

nelsesområdet. Det er tredje finanslov i træk. På uddannelsesområdet skal der spares 4,2 mia. 

kr. frem til 2021. Alene næste år svarer besparelserne til ca. 6.000 kr. pr. gymnasieelev og 

4.000 kr. pr. elev på erhvervsskolerne i forhold til 2015. Udover ungdomsuddannelserne kan 

universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne også se frem til besparelser 

på flere tusinde kr. pr. elev.  

 

 af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 5. oktober 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• AE har undersøgt de samlede besparelser på uddannelsesområdet fra 2016 til 2021 på 
baggrund af aftalerne om de to sidste finanslove og forslaget til finansloven for 2018. 
Samlet vil regeringen spare ca. 4,2 mia. kr. på uddannelsesområdet frem til 2021, når der 
sammenlignes med 2015.  
 

• På ungdomsuddannelserne skal der frem til 2021 spares 2,4 mia. kr. Af den samlede be-
sparelse på ungdomsuddannelserne, skal gymnasierne spare 1,6 mia. kr. og erhvervsud-
dannelserne 0,8 mia. kr.  
 

• Alene i 2018 svarer besparelserne til ca. 6.000 kr. pr. gymnasieelev og 4.000 kr. pr. elev 
på erhvervsskolerne sammenlignet med 2015. 

 

• Udover ungdomsuddannelserne, så kan de videregående uddannelser også se frem til 
besparelser. Universiteterne skal spare 1,1 mia. kr. i 2021, professionshøjskolerne skal 
spare 0,6 mia. kr. og erhvervsakademierne skal finde omkring 0,2 mia. kr. 
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Regeringen sparer milliarder på uddannelse 

AE har undersøgt de samlede besparelser på uddannelsesområdet fra 2016 til 2021. Tabel 1 viser de 

samlede besparelser som følge af især omprioriteringsbidraget på 2 procent om året frem til 2021. 

 

Beregningerne er lavet pba. svar til Folketingets Finansudvalg og Uddannelses- og forskningsudvalget 

samt ud fra finanslovsforslaget for 2018.  

 

Af tabel 1 fremgår det, at de samlede uddannelsesbesparelser, som er planlagt gennem de sidste to 

finanslove og videreførelse med finanslovsforslaget for 2018, ligger på alt er 4,2 mia. kr. i 2021, når man 

sammenligner med 2015.  

 

Tabel 1. Besparelser på uddannelsesområdet, mia. kr., 2018-priser (set i forhold til 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Samlede uddannelsesbesparelser -0,5 -1,5 -2,3 -2,9 -3,5 -4,2 

Anm.: Besparelserne er fremskrevet til 2018-niveau. Besparelserne 2016-2020 er pba. af svar til folketingets finansudvalg, mens besparelsen i 2021 

er beregnet jf. finanslovsforslaget for 2018. Se boks 1.  

Kilde: AE pba. Finansministeriet og Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.  

 

Tabel 2 viser regeringens samlede besparelser på ungdomsuddannelserne. Her skal der frem mod 2021 

spares samlet 2,4 mia. kr. sammenlignet med 2015 – før besparelserne. Af den samlede besparelse på 

ungdomsuddannelserne, skal gymnasierne spare 1,6 mia. kr. og erhvervsuddannelserne 0,8 mia. kr. i 

2021 sammenlignet med niveauet før 2016.  

 

Tabel 2. Besparelser på ungdomsuddannelser, mia. kr., 2018-priser (set i forhold til 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gymnasiale uddannelser -0,2 -0,7 -0,9 -1,2 -1,3 -1,6 

Erhvervsuddannelser -* -0,2** -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 

I alt ungdomsuddannelser -0,2 -0,9 -1,4 -1,7 -2,0 -2,4 

Anm.: *Erhvervsuddannelserne blev friholdt for omprioriteringsbidraget på 150 mio. kr. i 2016.  ** Incl. kvalitetsløft på 150 mio. kr. i 2017. Besparel-

serne er fremskrevet til 2018-niveau. Se tabel 1. 

Kilde: AE pba. Finansministeriet og Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. 

 

I tabel 3 er besparelserne på de videregående uddannelser vist. Universiteterne skal spare 1,1 mia. kr. i 

2021, professionshøjskolerne skal spare 0,6 mia. kr. og erhvervsakademierne skal finde omkring 0,2 mia. 

kr. sammenlignet med 2015. 

 

Tabel 3. Besparelser på videregående uddannelser, mia. kr., 2018-priser (set i forhold til 2015) 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Universiteter -0,2 -0,4 -0,6 -0,7 -0,9 -1,1 

Professionshøjskoler -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 

Erhvervsakademier 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 

I alt videregående -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,8 

Anm.: Besparelserne 2016-2020 er fremskrevet til 2018-niveau. Se tabel 1.  

Kilde: AE pba. Uddannelses- og forskningsministeriet, d. 26/9-17.   
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Figur 1 viser, hvor meget besparelserne i 2018 og 2021 (set i forhold til 2015) svarer til opgjort i forhold 

til antallet af studerende på de forskellige uddannelser. Besparelserne i 2018 svarer således til ca. 6.000 

kr. pr. gymnasieelev og 4.000 kr. pr. elev på erhvervsskolerne. Besparelserne i 2021 på gymnasierne 

svarer til mere end 10.000 kr. pr. elev og mere end 7.000 kr. pr elev på erhvervsuddannelserne.  

 

Figur 1. Besparelser på uddannelsesområderne i 2018 og 2021 (sammenlignet med 2015) pr. elev 

 

Anm.: De samlede besparelser jf. tabel 2 og 3 i 2018 og 2021 er fordelt på antallet af studerende pr. 1. oktober 2016. Dog er antallet af ph.d.studer-

nede fundet i 2015, da der ikke foreligger tal for 2016.  

Kilde: AE pba. egne beregninger pba. svar til folketingets finansudvalg samt UDDAKT10 på statistikbanken.dk.  

 

Ser man på de samlede besparelser for perioden 2018 til 2021 skal der på hele uddannelsesområdet 

spares 2,6 mia. kr. 

 

Tabel 4. Besparelser på uddannelsesområdet, mia. kr. 2018-priser (i forhold til 2017-niveau) 

  2018 2019 2020 2021 

Samlede besparelser -0,8 -1,4 -2,0 -2,6 

Ungdomsuddannelser    

Gymnasiale udd. -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 

Erhvervsuddannelserne -0,3* -0,4 -0,5 -0,6 

I alt -0,5 -0,8 -1,1 -1,5 

Videregående uddannelser     

Universiteter -0,2 -0,3 -0,5 -0,7 

Professionshøjskoler -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 

Erhvervsakademier 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 

I alt -0,3 -0,6 -0,9 -1,2 

Anm: Tabellen angiver de samlede besparelser fra 2018 og frem til 2021 set i forhold til 2017-niveau. Bemærk, at for erhvervsuddannelserne så 

viser de 0,3 mia. kr. i 2018 forskellen mellem niveauet for besparelsen i 2018 (i forhold til 2015) på 0,4 mia. kr. i forhold til niveauet i 2017 på 0,2 

mia. kr. grundet friholdelsen i 2017.  

Kilde: AE på baggrund af pba. Finansministeriet og Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, FFL18 samt Uddannelses- og forskningsmini-

steriet.  
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Regeringens massive uddannelsesbesparelser for tredje år i træk rammer uddannelsesområdet hårdt. 

Frem mod 2025 er der risiko for, at vi kommer til at mangle omkring 70.000 med en faglært uddannelse, 

25.000 med kort videregående uddannelse og 40.000 personer med en mellemlang videregående ud-

dannelse.  

 

Besparelserne på uddannelse vil dermed bremse vores muligheder for at sikre fremtidens vækst- og 

velstandspotentiale. 

 

Boks 1. Bag tallene 

Beregningerne bygger først og fremmest på to svar til folketingets finansudvalg og uddannelses- og forskningsudvalget, der 
viser konsekvenserne af besparelser på uddannelse med finansloven for 2016 samt 2017 i perioden fra 2016 til 2020.  
 

Derudover bygger analysen på et svar til Uddannelses- og forskningsudvalget d. 26/9-17, der viser udviklingen frem til 2021 
på de videregående uddannelser. Her er brugt følgende konti, for LVU (19.22.01-19.23.05), MVU (19.25.02+19.27.07) og 
KVU (19.25.01+19.27.79). Der ses derfor bort fra en enkelte konti, der tilsammen beløber sig for ca. 100 mio. kr. i 2021, men 

hvor det ikke er muligt at fordele på ovenstående grupper. Fx åbne uddannelser, kunstneriske eller maritime uddannelser.  
 
På ungdomsuddannelserne er der beregnet besparelser i 2021. I forhold til besparelserne i 2021 er der regnet på en 2 pro-

cents besparelse ud fra udgiftsniveauet for flerårsbudgettet i 2020 jf. finanslovsforslaget for 2018. Den akkumulerede be-
sparelse i 2021 er således den beregnede besparelse i 2021 samt besparelserne i svarene for årene 2016-2020.  
 

Beregningerne er lavet i 2018-priser fremskrevet ud fra løn- og pris-forudsætningerne i hhv. Finanslovsforslaget for 2018 
samt Finanslovsforslaget for 2017.  
 

Vedrørende svarende på besparelserne 2016-2020: 
 

- Vedr. ungdomsuddannelserne se svar til Folketingets Finansudvalg spm. 99 d. 28-09-2016 

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l192/spm/99/svar/1345191/1668888/index.htm . Svaret er angi-
vet i 2017-priser og fremskrevet til 2018-niveau. Svaret viser besparelserne som følge af omprioriteringsbidraget 
samt andre generelle effektiviseringer.  

- Vedr. de videregående uddannelser se svar til Folketingets Finansudvalg http://www.ft.dk/samling/20161/lov-
forslag/L1/spm/30/svar/1368006/1700959/index.htm. Svaret er angivet i 2016 priser og fremskrevet til 2018-
niveau.  

 

 


