Enkelt og gennemsigtigt
Forslag
Det er væsentligt at få et bevillingssystem, der er enkelt og gennemskueligt. En
reducering i antallet af takster og tilskud samt en primært tidstro udbetaling af disse er
at fortrække. Ydermere skal den aktivitetsbestemte del af bevillingssystemet udgøre en
mindre procentdel og den aktivitetsuafhængige procentdel udgøre en større procentdel.
Derved vil muligheden for at sikre ensartet kvalitet være markant højere og
institutionsdriften vil være mere robust over for aktivitetsudsving.

Baggrund
Bevillingssystemet som vi kender det i dag er langt fra enkelt og gennemsigtigt.
Taxameter- og tilskudssystemet afspejler i høj grad skiftende politiske prioriteringer,
hvormed systemet er præget af mange taksttyper, takstgrupper, tillægstakster, særlige
grundtilskud m.m. Alle er indført med henblik på at imødekomme strukturelle
problematikker eller at pålægge institutionerne en særlig incitamentsstruktur jf. Danske
Erhvervsskoler og -Gymnasiers faktaark1.
En reducering af antallet af takster og tilskud samt udbetalingerne af disse primært
forekommer tidstro2 ville være at foretrække, da det i stor grad vil bidrage til at
systemet bliver mere enkelt og gennemsigtigt både for institutionerne og omverden.
Jf. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers faktaark3 udgør den aktivitetsuafhænige andel
af bevillingssystemet ca. 5 pct. af det samlet statstilskud. Det er blevet påvist at
institutionerne kan imødekomme 70-80 pct. af et indtægtsfald det samme år4, derfor
kan en stigning af den aktivitetsuafhænige andel være et redskab til at understøtte
institutionerne i indtægtsfald (aktivitetsudsving).
De aktivitetsuafhænige tilskud har en større betydning for mindre institutionernes
samlede økonomi ift. større institutioner. Mindre institutioner er ofte lokaliseret i
geografiske udkantsområder, hvor en stigning i den aktivitetsuafhænige andel, kan
understøtte det politiske ønske om et bredt geografisk dækkende uddannelsesudbud.
Det er dog nødvendigt at grundtilskuddet fremadrettede bliver pl-reguleret, hvis den
aktivitetsuafhænige andel af bevillingssystemet øges.5
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Faktaark: ”Et kompliceret bevillingssystem”
Jf. faktaark ”De ordinære taxametre og tælleprincipper” findes det at ikke alle takster og tilskud udbetales tidstro og at
opgørelsestidspunkterne varierer på tværs af uddannelserne.
3 Faktaark: ”bevillingssystemet vi kender i dag”
4 Jf. Omkostningsanalyse af ungdomsuddannelsesområdet, Struensee & Co. 21. maj 2020
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Analyse: Manglende pl-regulering af grundtilskud og udkantstilskud til institutioner for erhvervsrettede uddannelser
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