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Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på 
erhvervsuddannelserne 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at erhvervsuddannelserne skal være attraktive, 
så flere tager en erhvervsuddannelse, særligt efter grundskolen. Aftalepartierne kan imidlertid 
konstatere, at EUD-reformens intentioner om blandt andet, at mindst 25 pct. af unge i 2020 
og mindst 30 pct. i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse, ikke ser ud til at blive realiseret. 

Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der er behov for en ekstraordinær 
indsats for erhvervsuddannelserne.  

Danmark har en lang tradition for stærke erhvervsuddannelser, der giver gode job- og karrie
remuligheder. Dygtige og initiativrige faglærte er et centralt omdrejningspunkt i Danmark. De 
tænker nyt, skaber nye produkter eller udvikler nye måder at gøre tingene på. Det skaber 
vækst og de nye jobs, som vi har brug for. Og vi har behov for de dygtige faglærte, der udfyl
der de jobs. Vi har behov for mennesker, der kan bruge både hovedet og hænderne. 

Samtidig kræver den teknologiske udvikling stærke tekniske og faglige kompetencer, som 
kan bidrage til at fremtidssikre de danske virksomheder og samfundet. Vi har brug for de dyg
tige faglærte også i fremtiden. 

For at styrke optimisme på skolerne og for at understøtte det politiske ønske om at få flere 
unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, er regeringen og DF enige om at 
afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 1. januar 2019 og frem. Er
hvervsskolerne får derved bedre muligheder for at tiltrække og fastholde elever.  

Aftaleparterne er enige om, at erhvervsskolerne med bortfald af omprioriteringsbidraget får 
mulighed for at understøtte kvaliteten i undervisningen ved fx at inddrage eksterne undervise
re i undervisningen og give underviserne mulighed for virksomhedspraktik. Endvidere lægger 
aftalepartierne vægt på, at skolerne skal arbejde med at etablere attraktive undervisningsmil
jøer for både unge og ældre elever.  

Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om, at der er behov for konkrete initiativer 
til at styrke søgningen til og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. Aftaleparterne vil der
for invitere de øvrige partier i EUD-aftalekredsen til at tilslutte sig aftalen om annullering af 
omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne og samtidig fortsætte forhandlingerne 
med afsæt i regeringens udspil om styrkede erhvervsuddannelser.  

I de videre forhandlinger vil regeringen og Dansk Folkeparti sikre forslagene om GF1, GF+, 
obligatorisk prøve i de praksisfaglige valgfag, understøttelse af 10. klasse på erhvervsuddan
nelserne, understøttelse af ungdomsmiljøer, kommunale målsætninger om søgning til EUD 
samt styrket kvalitetstilsyn.  

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at søge at finde finansieringsforslag, der kan 
udvide rammen, der vil muliggøre andre elementer i EUD-udspillet, herunder vil regeringen 
og Dansk Folkeparti søge aftalepartiernes tilslutning til anvendelse af udisponerede midler i 
eksempelvis kvalitetsudviklingspuljen mv. 

Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne har karakter af en 
stemmeaftale. 
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