Økonomitabel vedr. Nye veje til de længste uddannelser (del 1)
Økonomitabellen viser virkningen for de offentlige finanser af Reformkommissionens anbefalinger vedr. Nye veje til de længste uddannelser.
Tabel 1 Virkning på offentlig saldo og illustrativ udmøntning af provenu
Mio. kr., 2022-pl
1. Virkning af nye kandidatuddannelsesveje
1.1 Udgifter til SU
1.2 Udgifter til taxametertilskud
1.3 Arbejdsudbud
2. Omlægning af SU til SU-lån på kandidaten1)

Årlig virkning –
fuldt indfaset
2.450
500
400
1.600
2.050

2.1 Udgifter til SU

1.500

2.2 Arbejdsudbud

600

Provenuvirkning i alt (1+2)
- Heraf SU
- Heraf taxameter
- Heraf arbejdsudbudsvirkning

4.500
2.000
400
2.200

Foreslået udmøntning
3. Virkning af efteruddannelse for etårige kandidater

-250

3.1 Udgifter til taxametertilskud

-150

3.2 Arbejdsudbud

-150

4. Reducere deltagerbetalingen på VVEU2)
4.1 Udgifter til taxametertilskud
4.2 Arbejdsudbud

-1.200
-1.100
-100

5. Geninvestering af taxameterbesparelser mv.

-600

5.1 Øget af takst til 1-årige kandidater (30 pct.)

-150

5.2 Øgede takster på erhvervskandidater (50 pct.)

-100

5.3 Stigning i beskæftigelsestilskud (60 pct.)

-150

5.4 Tilskud til udvikling af nye uddannelser, kvalitetsløft på bacheloren mv.

-200

6. Øvrige kvalitetstiltag3)
Tiltag i alt (3+4+5+6+7)
- heraf taxameter (3.1 + 5)
- heraf øvrige investeringer i uddannelse (6)
- heraf lavere indtægter fra deltagerbetaling (4.1)
- heraf arbejdsudbudsvirkning7) (3.2 + 4.1)

-750
-2.800
-750
-750
-1.100
-250

BALANCE (1+2+3+4+5+6)

1.700

Arbejdsudbud i alt (fuldtidspersoner)

9.400

- heraf fra ændret uddannelseslandskab inkl. efteruddannelse i ordinært system og VVEU

6.500

- heraf fra omlægning af SU-stipendiet til lån

2.900

Side 2 af 2

Anm.: Der er som udgangspunkt afrundet til nærmeste 50 mio. kr. Arbejdsudbudsvirkninger (fuldtidspersoner) er afrundet til
nærmeste 100 personer. Summerede tal kan afvige fra individuelle effekter grundet afrundingen. Virkning af SU er
opgjort på baggrund af 2022-satsen og efter tilbageløb. Virkning på taxameterudgifter er opgjort på baggrund af en
enhedstaxameterudgift (vægtet gennemsnit på tværs af takst 1, 2 og 3).
1) Omlægning af SU tager højde for videreuddannelse.
2) Målgruppen til VVEU er baseret på hele befolkningen og ikke kun dimittender fra kandidatuddannelser.
3) Kvalitetstiltag dækker bl.a. over nyt uddannelsesfakultet, Fond til udvikling af nye uddannelser, nyt
uddannelsesråd, tilsyn af universitetsuddannelser, nyt optagesystem på kandidatuddannelser, vejledningsindsats på
bacheloruddannelser mv.
Kilde: Finanslov for 2022, Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

