Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative
Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om forsøgsordning
med statslig finansiering af elevbetaling ifm. EGU-elevers
højskoleophold
På forberedende grunduddannelse (FGU) kan de elever, der er på erhvervsgrunduddannelsessporet (EGU) kombinere deres uddannelse med et højskoleophold.
Højskoleophold som led i kombinationsforløb kan for nogle unge være relevant
og bidrage til at opnå krævede kompetencemål i fag som dansk, matematik og
dansk som andetsprog samt opnå personlige og sociale færdigheder til gavn for
elevens almendannelse, så uddannelsesplanens mål kan indfries.
Et højskoleophold er forbundet med udgifter til egenbetaling, og en EGU-elevs
mulighed for at komme på højskole kan derfor ende med at være et spørgsmål om
økonomi.
Aftalepartierne er derfor enige om, at der fra 1. august 2021 til og med 2022 etableres en forsøgsordning, hvor FGU-institutioner, inden for den afsatte økonomiske ramme, kan få refusion for udgifter til elevbetaling ifm. EGU-elevers højskoleophold. Forsøgsordningen danner samtidig grundlag for beslutning om, hvorvidt ordningen skal permanentgøres fra 2023.
Med ordningen modtager FGU-institutionen kvartalsvis refusion fra Børne- og
Undervisningsministeriet af de afholdte udgifter til elevbetaling for højskoleophold.
Ordningen skal sikre de bedst mulige rammer for, at EGU-elever, der som led i
deres FGU-forløb har behov for et højskoleophold, kan komme på højskole.
Med ordningen afsættes der 1,25 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022.
På baggrund af forsøgsordningen forelægges aftalepartierne i efteråret 2022 en
evaluering og et opdateret udgiftsskøn som grundlag for beslutning om en evt.
permanentgørelse fra 2023.
Finansiering

Forsøgsordningen finansieres som udgangspunkt af forsøgs- og udviklingsmidler
på Børne- og Undervisningsministeriet område.
Fsva. 2021 gælder dog, at ordningen finansieres på én af følgende måder:
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A) Forsøgs- og udviklingsmidler, under forudsætning af konstateret mindreforbrug
Såfremt der ved udgiftsopfølgningen i slutningen af april 2021 konstateres et mindreforbrug i midlerne til forsøg- og udvikling i 2021, finansieres ordningen i 2021
heraf.
B) Udisponerede kvalitetsudviklingsmidler på erhvervsuddannelserne
Såfremt A) ikke er muligt, finansieres ordningen i 2021 gennem udisponerede
midler afsat til kvalitetsudvikling på eud. Eud-aftalekredsen tilslutter sig denne finansiering under forudsætning af, at A) ikke er muligt.
Ordningen finansieres i 2022 via forsøgs- og udviklingsmidler.
Tabel 1
Finansiering
Mio. kr.

2021

2022

Ramme til forsøgsordning

1,25

2,5

Finansieringsmuligheder i prioriteret rækkefølge 2. halvår 2021:

1,25

A)

Via udisponerede midler afsat til Forsøgs- og Udviklingsmidler

-

-

B)

Via udisponerede midler afsat til kvalitetsudvikling på erhvervsuddannelserne.

-

-

Forsøgs- og Udviklingsmidler

2,5

Det er aftalekredsens intention, at ordningen skal permanentgøres. I den forbindelse skal forsøgsordningen bidrage til at vurdere behovet og udgifterne forbundet
med en permanentgørelse. Aftalekredsen forelægges et konsolideret udgiftsskøn i
efteråret 2022 som grundlag for beslutning herom. Aftalepartierne er enige om, at
en evt. permanentgørelse fra 2023 finansieres af de varige udisponerede kvalitetsmidler til FGU, som er afsat i FGU-reformøkonomien jf. FGU-aftalen Aftale om
bedre veje til uddannelse og job af d. 13 oktober 2017.

