
   

 

 

 

 

 

2. september 2022 

 

 

Kære Pia Olsen Dyhr, Sofie Carsten Nielsen og Mai Villadsen 

 

Vi skriver til jer, da vi er stærkt bekymrede for, om regeringens afsatte midler på finanslovsfor-

slaget for 2023 er tilstrækkelige til at sikre et bredt geografisk udbud af voksenuddannelse i 

hele landet.  

 

I 2023 forventer regeringen, at der vil være over 5.500 færre årselever på de almene voksen-

uddannelser (hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og 

ordblindeundervisning) end i 2021. Det svarer til et fald på 29 pct. og et årligt mindreforbrug 

på 400 mio. kr. i 2023.  

 

VUC-afdelingen i Greve på den københavnske Vestegn er netop lukket, mens VUC-afdelingen i 

Søndersø på Fyn er besluttet lukket med udgangen af skoleåret 2022/2023. Med den vold-

somme aktivitetsnedgang er det et spørgsmål om tid, før flere VUC-afdelinger vil lukke. 

 

Vi er naturligvis glade for, at regeringen i sit finanslovsforslag for 2023 har afsat 30 mio. kr. 

årligt til styrkelse af voksen- og efteruddannelse (AMU, VUC og TAMU) samt en pulje på 30 

mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. kr. årligt i 2024 – 2025 til at understøtte et forsat bredt uddannel-

sesudbud. Men det er langt fra nok.  

 

Vi foreslår derfor følgende: 

• Afsæt som minimum 1 mio. kr. pr. VUC-afdeling med under 100 årskursister, svarende 

til 24 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. For at sikre budgetsikkerhed på de enkelte skoler 

er det centralt, at midlerne udmøntes som en tildelingspulje efter objektive kriterier, 

så skolerne kan budgettere med midlerne.  

• Afsæt som minimum 25 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til et generelt taxameterløft af 

voksenuddannelserne (hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse, forberedende voksen-

undervisning og ordblindeundervisning). 

 

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Tomas Kepler, formand, GL 

Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet 

Pernille Brøndum, formand, Danske HF & VUC 

Ulla Koch, formand, Danske HF & VUC (Bestyrelserne) 


