
Betænkning om

SAMORDNING AF

LANDBRUGS- OG JORDBRUGSUDDANNELSER

UNDER

ARBEJDSMINISTERIET, KULTURMINISTERIET,

LANDBRUGSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET

August 1989



Publikationen kan købes i boghandelen eller hos
Statens Informationstjeneste
Postboks 1103,1009 København K.
Telefon 33 92 92 28 - Postgirokonto nr. 1 09 14 25.
Ved fremsendelse af check eller ved indbetaling
på giro til Statens Informationstjeneste
undgås ekspeditionsgebyr.

Tryk: Steen Lasse Møller Grafisk Produktion, Glostrup.
ISBN 87-503-8014-1. Un 08,01-2-BET.



INDHOLDSFORTEGNELSE

side

Udvalgets kommissorium, sammensætning m.v 9

Kap. 1. De nuværende uddannelsessystemer inden

for jordbrug under Arbejdsministeriet,

Kulturministerietf Landbrugsministeriet

og Undervisningsministeriet 16

1.1. Arbejdsministeriet 16

1.1.1. Lovgrundlag 16

1.1.2. Kurserne og deres indhold 16

1.1.3. Adgangskrav og optagelse 17

1.1.4. Kompetence efter uddannelsen 19

1.1.5. Kursernes fordeling på AMU-centre 19

1.1.6. AMU-centrene 20

1.1.7. Styring af uddannelsen 20

1.1.8. Finansiering af AMU-centrene 22

1.1.9. Kursistgodtgørelse 22

1.1.10. Udgifter, elevtal m.v 23

1.2. Kulturministeriet 25

1.2.1. Lovgrundlag 25

1.2.2. Uddannelserne og deres indhold 25

1.2.3. Adgangskrav og optagelse 20

1.2.4. Kompetence efter uddannelserne 30

1.2.5. Uddannelsernes fordeling på skoler 32

1.2.6. Skolerne 33

1.2.7. Styring af uddannelserne 35

1.2.8. Tilskud til skoler 36

1.2.9. Elevstøtte 38

1.2.10. Statslige udgifter, elevtal, kapacitets-

udnyttelse m.v 38

1.3. Landbrugsministeriet 41

1.3.1. Tilskudsordninger 41



1.3.1.1. Tilskud til efteruddannelseskurser 41

1.3.1.2. Tilskud til landbrugskurser m.m 44

1.3.2. Uddannelser på Skovskolen 45

1.3.2.1. Lovgrundlag 45

1.3.2.2. Uddannelserne og deres indhold 45

1.3.2.3. Adgangskrav og optagelse 47

1.3.2.4. Kompetence efter uddannelserne 47

1.3.2.5. Skovskolen 48

1.3.2.6. Styring af uddannelserne 48

1.3.2.7. Støtte til elever 49

1.3.2.8. Skovskolens udgifter, elevtal og m.v 49

1.3.3. Uddannelser på Vildtforvaltningens Skole. 50

1.4. Undervisningsministeriet 51

1.4.1. Lovgrundlag 51

1.4.2. Uddannelserne og deres indhold 51

1.4.3. Adgangskrav og optagelse 53

1.4.4. Kompetence efter uddannelserne 53

1.4.5. De nuværende uddannelsers fordeling på

skoler 54

1.4.6. Skolerne 54

1.4.7. Styring af uddannelserne 56

1.4.8. Tilskud til skoler og skolehjem 59

1.4.9. Støtte til elever 60

1.4.10. Statslige udgifter, elevtal, kapacitets-

udnyttelse m.v 61

Kap. 2. Videregående teknikeruddannelser og er-

hvervsrettede efter- og videreuddannel-

ser under Undervisningsministeriet 63

2.1. Videregående teknikeruddannelser 63

2.2. Efter- og videreuddannelser 68

Kap. 3. Udvalgets overvejelser 73

3.1. Overordnede hensyn.... 73

3.2. Tilkendegivelser 74

3.3. Samordning af uddannelser på faglært ni-

veau 76

3.3.1. Fælles uddannelsesstruktur under er-

hvervsuddannelsesloven 76



3.3.2. Fælles skolestruktur under erhvervsskole-

loven 83

3.4. Samordning af uddannelser på teknikerni-

veau 85

3.4.1. Fælles uddannelsesstruktur under tekni-

loven 86

3.4.2. Fælles skolestruktur under erhvervsskole-

loven 88

3.5. Samordning af uddannelser på specialar-

bejderniveau 88

3.6. Samordning af efteruddannelseskurser 89

3.7. Samordning af øvrige kurser 92

3.8. Forslag fra de 4 foreninger om anvendelse

af erhvervsskolelovens § 26 93

3.8.1. Erhvervsskolelovens § 26, stk. 1 94

3.8.2. Erhvervsskolelovens § 26, stk. 2 95

3.9. Forslag fra de 4 foreninger om en særlig

lov for landbrugsskoler og landbrugsud-

dannelser 96

3.10. Uddannelserne som adgangs- og meritgrund-

lag 99

3.10.1. Uddannelser på faglært niveau 100

3.10.2. Uddannelser på teknikerniveau 101

3.10.3. Uddannelser på specialarbejderniveau 101

3.11. Anden form for samarbejde 102

3.12. Behovet for uddannelsespladser 103

3.12.1. Behovet for uddannelsespladser i 1991.... 104

3.12.2. Behovet for uddannelsespladser frem til

2010 104

3.12.2.1.De nuværende landbrugsskoler 104

3.12.2.2.Øvrige jordbrugsskoler

Kap. 4. Udvalgets forslag og deres konsekvenser.. 110

RESUME af udvalgets overvejelser 110

4.1. Forslag om samordning 111

4.1.1. Forslag om samordning på faglært niveau.. 112

4.1.2. Forslag om samordning på teknikerniveau.. 112

4.1.3. Forslag om samordning af efteruddannel-

seskurser 113

4.1.4. Forslag om samordning af øvrige kurser... 113



4.2. Forslag om forbedrede adgangs- og merit-

forhold 114

4.3. Forslag om anden form for samarbejde 114

4.4. Konsekvenser af samordning 115

4.4.1. Lovmæssige konsekvenser 115

4.4.2. Konsekvenser for landbrugs- og gartner-

skoler 115

4.4.3. Konsekvenser for forstandere og lærere

på landbrugs- og gartnerskoler 116

4.4.4. Konsekvenser for elever på landbrugs- og

gartnerskoler 117

4.4.5. Administrative konsekvenser 119

4.4.6. Økonomiske konsekvenser 119

4.5. Konsekvenser af forbedrede adgangs- og

meritmuligheder og anden form for samar-

arbejde 122

Bilag 1. Kort over uddannelsessteder omfattet af

udvalgets kommissorium.

Bilag 2. Landbrugs- og gartnerskoler. Elevtal,

elevtilgang og statslige udgifter fordelt

på uddannelser.

Bilag 3. Landbrugs- og gartnerskoler. Statslige

udgifter fordelt på skoler.

Bilag 4. Landbrugsskoler. Udvikling i årselevtal

1983-88 samt kapacitet og kapacitetsud-

nyttelse 1988 fordelt på skoler.

Bilag 5. Deltagelse i kurser under Landbrugsmini-

steriets efteruddannelseslov.

Bilag 6. Statslige udgifter til skovarbejder- og

og skovteknikeruddannelserne på Skov-

skolen .

Bilag 7. Undervisningsministeriets udgifter til

jordbrugsuddannelser.

Bilag 8. Statslige udgifter til jordbrugsuddannel-

ser på faglært niveau og teknikerniveau

før og efter samordning.



Bilag 9. Personalemæssige forhold for forstandere

og lærere ved landbrugsskoler og tekniske

skoler.

Bilag 10.Finanslovmæssige konsekvenser af samord-

ning.

Bilag 11.Længde og struktur af de nuværende jord-

brugsuddannelser på faglært niveau.

Bilag 12.Udvalgets model for samordnede jordbrugs-

uddannelser på faglært niveau.

Bilag 13.Udvalgets model for samordnede jordbrugs-

uddannelser på teknikerniveau.

Bilag 14.Behovet for uddannelsespladser til land-

brugsundervisning på faglært niveau, tek-

nikerniveau og efteruddannelse af land-

mænd .

Bilag 15.Økonomiske konsekvenser af samordning af

efteruddannelseskurser.





9

Udvalget vedrørende samordning af landbrugs- og jord-

brugsuddannelser blev nedsat af Kulturministeren i de-

cember 1988 med følgende

Kommissorium

"Udvalget skal fremkomme med forslag til gennemførelse

af hel eller delvis samordning af de landbrugs- og jord-

brugsuddannelser, herunder skovteknikeruddannelsen, der

hører under Landbrugsministeriet, Undervisningsministe-

riet, Arbejdsministeriet og Kulturministeriet.

Udvalget skal overveje samordning i relation til:

- ministerielt tilhørsforhold for uddannelserne

- styring af uddannelserne

- finansiering af uddannelserne

- personalemæssige vilkår

- skolernes status som kostskoler og dagskoler

- økonomiske vilkår for elever og kursister

- meritoverførsel indbyrdes og til andre uddannelser

- kvalifikationer efter uddannelserne

Udvalget skal overveje mulighederne for en indholdsmæs-

sig samordning af uddannelserne.

Udvalget skal overveje mulighederne for en integrering

med uddannelser omfattet af forslag til lov om erhvervs-

uddannelser og den gældende lov om videregående tekni-

keruddannelser m.v.

Udvalget skal overveje Foreningen for danske Landbrugs-

skolers ønske om en særlig lov, der sikrer:

- at al landbrugsuddannelse samles i Undervisningsmini-

steriet,

- at al landbrugsuddannelse foregår på landbrugsskoler-

ne,

- at uddannelserne styres af et fagligt udvalg, repræ-

sentativt sammensat af alle relevante parter,
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- at skoler og elever får samme økonomiske vilkår som

ved andre erhvervsuddannelser, og

- faglig ligestilling med andre erhvervsuddannelser.

Udvalget skal lægge de godkendte ændringer af landmands-

uddannelsen til grund.

Formålet med samordning er dels bedre udnyttelse af de

samlede ressourcer inden for området dels sikring af re-

levante og sammenhængende uddannelsestilbud i et gennem-

skueligt system, der giver elever og kursister overblik

over, hvilke kvalifikationer, de kan erhverve, og hvad

de kan føre til.

Udvalget skal overveje fordele og ulemper ved samordning

i relation til den bedste udnyttelse af den samlede ud-

dannelseskapaeitet.

I det omfang udvalget ikke mener at kunne foreslå egent-

lig samordning, skal udvalget overveje muligheder for

samarbejde.

Udvalget skal opgøre de økonomiske konsekvenser ved sam-

ordning/samarbejde .

Udvalget kan tilkalde særlig sagkyndig bistand, kan kon-

takte relevante organisationer og kan nedsætte under-

grupper .

Udvalgets indstilling skal foreligge senest den 1. maj

1989".

Skovteknikeruddannelsen udgik af kommissoriet efter

drøftelser mellem Landbrugsministeriet og Kulturministe-

riet, fordi Skovskolens virksomhed og placering i samar-

bejdet på skovbrugsområdet er under overvejelse i Land-

brugsministeriets arbejdsgruppe vedrørende forskning og

formidling.
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Udvalget har derfor lagt til grund, at det ikke kan o-

verveje indhold af eller flytning af skovteknikeruddan-

nelsen.

Udvalget har i øvrigt lagt til grund, at kommissoriet

uanset sin generelle ordlyd ikke omfatter kandidat- og

bacheloruddannelser.

Sammensætning

Udvalget har været et ministerielt udvalg bestående af

to repræsentanter for hhv. Arbejdsministeriet, Kultur-

ministeriet, Landbrugsministeriet og Undervisningsmini-

steriet .

Medlemmerne blev udpeget af de respektive ministre, for-

manden af kulturministeren blandt Kulturministeriets re-

præsentanter.

Udvalget fik følgende sammensætning:

Fra Arbejdsministeriet:

- fuldmægtig Søren Hess, departementet (til 23. februar)

- fuldmægtig Jørgen Kappel, departementet (derefter)

- uddannelseskonsulent Povl Kristensen, Direktoratet for

Arbejdsmarkedsuddannelserne.

Fra Landbrugsministeriet:

- ekspeditionssekretær Leif Møller-Sørensen, departe-

mentet

- forstander Aage Marcus Pedersen, Skovskolen.

Fra Undervisningsministeriet:

- fuldmægtig Martin Bulow-Ludvigsen, Uddannelsespolitisk

Sekretariat

- viceinspektør Finn Arvid Olsson, Direktoratet for Er-

hvervsuddannelserne.
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Fra Kulturministeriet:

- kontorchef Hanne Saunte (formand)

- undervisningsinspektør Gunner Johansen, begge Direkto-

ratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. (DFF).

Udvalgets sekretær har været fuldmægtig Ulla Kjær, DFF.

Baggrunden for udvalgets nedsættelse

Rigsrevisionens konstaterede i sin beretning 3 1986 om

landbrugsskolernes elevtal og økonomi, at disse skolers

produktivitet havde udvist et fald, væsentligst på grund

af nedgang i elevtallet.

Rigsrevisionen var bekendt med, at landbrugsorganisatio-

nerne i december 1986 havde nedsat et "Landbrugets Ud-

dannelsesudvalg" med det kommissorium at udarbejde for-

slag til en revision af landmandsuddannelse.

Rigsrevisionen henviste til, at der ud over uddannelser-

ne under DFF findes landbrugsuddannelser under Direkto-

ratet for Erhvervsuddannelserne, Arbejdsministeriet og

Landbrugsministeriet.

Rigsrevisionen gik ud fra, at resultatet af arbejdet i

"Landbrugets Uddannelsesudvalg" ville blive inddraget i

ministeriernes overvejelser om en samordning af de for-

skellige landbrugsuddannelser. Det var Rigsrevisionens

opfattelse, at en samordning baseret på vurderinger af

det fremtidige behov for landbrugsuddannede vil kunne

give den bedste udnyttelse af den samlede uddannelses-

kapacitet .

I sine bemærkninger til beretningen gav statsrevisorerne

udtryk for forventning om, at ministerens redegørelse

til den ville indeholde en gennemgang af mulighederne

for en mere effektiv tilrettelæggelse af uddannelsen.
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I sin redegørelse oplyste kulturministeren i juni 1988,

at han samtidig med sine overvejelser om forslaget fra

"Landbrugets Uddannelsesudvalg" ville overveje, hvordan

der kunne tages skridt til en samordning af de forskel-

lige landbrugsuddannelser, så der kunne opnås den bedst

mulige udnyttelse af den samlede uddannelseskapacitet.

Herudover er der fra en række organisationer og fra

elevside givet udtryk for ønske om en samordning af ud-

dannelserne under Kulturministeriet og Undervisningsmi-

nisteriet eller en vurdering af tilhørsforholdet for

uddannelserne under DFF.

Sådanne tilkendegivelser er fremsat over for statsmini-

steren, undervisningsministeren og kulturministeren,

dels i forbindelse med udtalelser om udkast til forslag

til lov om erhvervsuddannelser (kap. 1.4.), dels i for-

bindelse med regeringsomdannelsen i sommeren 1988, som

indebar flytning af DFF fra Undervisningsministeriet til

Kulturministeriet.

Tilkendegivelserne henviser overvejende til, at både lov

om erhvervsuddannelser og lov om teknikeruddannelser

m.v. er udtryk for samordning i enhedsorienterede uddan-

nelsessystemer, og at uddannelserne under DFF også bør

være omfattet.

Tilkendegivelserne var således i overensstemmelse med

betænkningen fra udvalget vedrørende revision af de

grundlæggende erhvervsuddannelser (Nordskov Nielsen-

udvalget). Heri blev det foreslået, at det skulle o-

vervejes, om de specielle uddannelser (fx landmandsud-

dannelsen) bør søges indarbejdet i det samordnede er-

hvervsuddannelsessystem.

Statsministeren anmodede i juli 1988 kulturministeren om

at påtage sig det koordinerende arbejde med landbrugsud-

dannelserne .
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Den 14. februar 1989 fremsatte Kaj Stillinger (SF) m.fl.

forslag til folketingsbeslutning (B 67) om at pålægge

regeringen inden den 1. maj at fremsætte lovforslag om,

at uddannelserne til landbrugs- og gartneritekniker

overføres til lov om videregående teknikeruddannelser

m. v.

Ved 1. behandling af forslaget den 14. marts 1989 orien-

terede kulturministeren om det igangværende udvalgsar-

bejde og fandt, at stillingtagen til forslaget burde af-

vente udvalgets rapport.

Forslaget blev henvist til uddannelsesudvalget.

Udvalgets arbejde

Følgende organisationer har fremsat ønske eller tilbud

om at deltage/bidrage med synspunkter udvalgsarbejdet:

- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd,

- Efteruddannelsesudvalget for faglærte indenfor

gartnerfaget,

- Brancheudvalget for Jordbrugets Arbejdsmarkedsuddan-

nelser ,

- Det faglige Fællesudvalg for Jordbrugsmaskinførere og

Dyrebrugere,

- Det faglige Fællesudvalg for Gartneri,

- Gartneriteknikerudvalget,

- Dansk Erhvervsgartnerforening,

- Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Stor-

strøms Amt,

- Skovbrugets Arbejdsgiverforening,

- Gartneribrugets Arbejdsgiverforening,

- Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre,

- Landbrugets Arbejdsgiverforening,

- Specialarbejderforbundet i Danmark,

- Roskilde Tekniske Skole,

- Lyngby Landbrugsskole,

- De danske Landboforeninger,

- Danske Husmandsforeninger,
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- Foreningen Danmarks Landboungdom og

- Foreningen for danske Landbrugsskoler.

Udvalget har den 3. april 1989 haft møde med repræsen-

tanter for Lyngby Landbrugsskole og Roskilde Tekniske

Skole om igangværende og fremtidigt samarbejde.

Udvalget har i øvrigt lagt til grund, at det som embeds-

mandsudvalg har haft til opgave at foretage udredning og

stille forslag som den første - teknisk/administrative -

fase af arbejdet. Udvalget har derfor ment, at det ikke

burde indgå i drøftelser med organisationer og derfor

ikke fundet baggrund for møder med dem.

Udvalget er gået ud fra, at berørte organisationer m.v.

vil få lejlighed til at udtale sig om rapporten som led

i næste - politiske - fase af arbejdet.

Udvalget har afholdt 13 møder, heraf 6 heldagsmøder,

hvoraf 3 fandt sted på hhv. Slagelse Tekniske Skole og

AMU-Center Vest- og Sydsjælland, Lyngby Landbrugsskole

og Skovskolen.

København, den 23. august 1989

Hanne Saunte Martin Bulow-Ludvigsen

formand

Gunner Johansen Jørgen Kappel

Povl Kristensen Leif Møller-Sørensen

Finn Arvid Olsson Aage Marcus Pedersen
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Kapitel 1

De nuværende uddannelsessystemer inden for jordbrug

under Arbejdsministeriet, Kulturministeriet,

Landbrugsministeriet og Undervisningsministeriet

1.1. Arbejdsministeriet

1.1.1. Lovgrundlag

Efter lov nr. 237 af 6. juni 1985 om lov om arbejdsmar-

kedsuddannelser (AMU-loven) gennemfører AMU-centre ud-

dannelse af specialarbejdere inden for bl.a. jordbrugs-

området.

Loven administreres af Direktoratet for Arbejdsmarkeds-

uddannelserne (AMU-direktoratet).

Efter AMU-loven iværksættes herudover efteruddannelse af

faglærte, omskolingsforanstaltninger, uddannelser for

andre tilsvarende grupper og erhvervsforberedende foran-

staltninger. På jordbrugsområdet er disse aktiviteter

enten ikke iværksat eller under iværksættelse i meget

begrænset omfang. Således kan enkelte efteruddannelses-

kurser for faglærte forventes iværksat i 1989.

1.1.2. Kurserne og deres indhold

Specialarbejderuddannelsen består af følgende moduler:

- grundkursus for landbrugsmedarbejdere 3 uger

- basiskursus for landbrugsmedarbejdere 4 uger

- specialkurser (diverse maskiner, jordbe-

handling, dyrkning, gødningsmidler, plan-

tebeskyttelse) 1-2 uger
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- andre kurser (svejsning, vedligeholdelse

af bygninger m.v.) 3 uger

- specialkursus (pelsdyn) 1 uge

- specialkursus (klovpleje og klovbeskæning) 5 uger

- fælles gartnerisk grundkursus 3 uger

- basiskurser (væksthus, planteskole, anlæg) 3-4 uger

- specialkurser (inden for basisområderne) 1-4 uger

Der er for tiden godkendt ca. 40 forskellige kurser.

Kursusindholdet fastsættes i overensstemmelse med uddan-

nelsens formål: At sikre mulighed for en erhvervsmæssig

uddannelse af specialarbejdere, som svarer til den tek-

nologiske udvikling og arbejdsmarkedets behov.

Ved fastsættelsen af indholdet sigtes ikke imod en fag-

lig opbygning. 0g inden for jordbrug har brancheudvalget

ikke - som inden for kødbranchen - godkendt gennemførte

kursuskombinationer som svarende til en faglært uddan-

nelse med virkning for aflønning.

Undervisningen består overvejende af praktiske øvelser

med teori i nødvendigt omfang.

1.1.3. Adgangskrav og optagelse

Adgang til uddannelsen har:

- personer, der har eller søger beskæftigelse inden for

det pågældende arbejdsområde (branche) som specialar-

bejdere på det private arbejdsmarked eller i sidestil-

lede funktioner som offentligt ansat,

- faglærte arbejdere,

- arbejdsledere,

- andre, fx selvstændige erhvervsdrivende.

De førstnævnte 3 grupper har adgang forud for andre.
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Deltagere skal være fyldt 18 år ved kursets begyndelse

og skal opfylde følgende betingelser:

Landbrugskurser:

grundkursus ingen

basiskursus grundkursus

specialkurser 1 års praktik i landbrug eller

basiskursus + 6 mdr.ss praktik eller

efg-jordbrugsbasis

Gartnerikurser

fælles grundkursus, ingen

basiskurser grundkursus + 6 mdr.vs praktisk

erfaring eller 1 års praktik

specialkurser relevant basiskursus eller

efg-jordbrugsbasis eller

lærlinge-fagprøve

Tilmelding sker ved henvendelse til det enkelte AMU-cen-

ter, som prioriterer ansøgerne ud fra et skøn over ansø-

gernes og det lokale arbejdsmarkeds behov.

Kursisterne kommer typisk fra store landbrugsbedrifter

og maskinstationer.

I 1987 var 22,6% af kursisterne ledige både før og efter

kurset, 59,5% i arbejde både før og efter, 10,4% ledige

før og i arbejde efter kurset og 7,5% i arbejde før og

ledige efter.

I tallet 22,6 indgår en del tilfælde, hvor kurset er ef-

terfulgt af et andet kursus, d.v.s. ikke arbejdsledig-

hed.

Ved overbooking tages højde for frafald inden kursus-

start. Frafald efter kursusstart er ca. 5%.
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Ventelister findes, men over et kursusår som helhed op-

tages alle.

1.1.4. Kompetence efter uddannelsen

Der udstedes kursusbevis til kursister, der har gennem-

ført undervisningen med tilfredsstillende resultat.

Gennemførelse af alle kurser inden den relevante linje

giver sammen med 3 års praktik adgang til vedkommende

linje af gartneriteknikeruddannelsen.

Traktorkursus og sprøjteførerkursus er meritgivende ved

optagelse på efg-udddannelser.

Kurserne er i øvrigt ikke adgangs- eller meritgivende

ved landbrugs- og gartneriuddannelser.

1.1.5. Kursernes fordeling på AMU-centre

Uddannelserne findes ved følgende statslige 1) og pri-

vate, selvejende 2) AMU-centre:

Fyn 2) (Odense) landbrug
Herning 2) landbrug
Hillerød 2) gartneri
Maribo 2) landbrug gartneri
Næstved 2) landbrug
Randers 2) landbrug
Sandmosen 1) (Brovst) gartneri
Snepsgård/Stenbæk 1) (Ribe) landbrug gartneri
Storkøbenhavn 2) gartneri
Thisted 2) landbrug
Trekantområdet 2) (Kolding) landbrug
Ulfborg/Kjærgård 1) gartneri
Vest- og Sydsjælland 2) (Slagelse) landbrug gartneri
Åkirkeby 2) landbrug gartneri
Ålborg 2) landbrug
Århus 2) gartneri

AMU-centrenes geografiske beliggenhed fremgår af bilag 1.
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1.1.6. AMU-centrene

De statslige AMU-centre er kostskoler, men alle jord-

brugskurser finder sted om dagen inden for normal ar-

bejdstid. De lokale selvejende AMU-centre kan i visse

tilfælde udbetale tilskud til indkvartering, fx på ho-

tel.

Alle AMU-centrene har også kurser inden for andre bran-

cher end jordbrug. Centrenes maskinhaller er indrettet

til undervisning inden for mere end een branche og ud-

nyttes derfor effektivt året rundt.

Ministeren (AMU-direktoratet) godkender de lokale selv-

ejende AMU-centre, deres vedtægter og ansættelse af for-

stander.

Det er en forudsætning for godkendelse af et center, at

der er et vist befolkningsunderlag og behov samt en lo-

kal interesse i oprettelsen.

1.1.7. Styring af uddannelsen

Ministeren nedsætter et uddannelsesråd for arbejdsmar-

kedsuddannelserne bestående af:

- 1 formand udpeget af ministeren,

- 8 medlemmer udpeget af Landsorganisationen i Danmark,

- 8 medlemmer udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening

og tilforordnet:

- 2 repræsentanter for Arbejdsministeriet,

- 1 repræsentant for Undervisningsministeriet og

- 1 repræsentant for Industriministeriet.

Rådet har til opgave at drøfte og afgive udtalelse om

generelle spørgsmål og afgive indstilling om det forven-

tede samlede uddannelses- og bevillingsbehov og forslag

til fordeling af bevillingen på området.
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Ministeren nedsætter et uddannelsesudvalg for specialar-

bejdere sammensat efter samme regler som uddannelsesrå-

det.

Udvalget har bl.a. til opgave at at godkende uddannel-

sesprogrammer, tage initiativ til uddannelsesforanstalt-

ninger og afgive udtalelse om fordeling af bevillinger

og om uddannelses- og bevillingsbehov for specialarbej-

deruddannelsen .

Ministeren nedsætter et uddannelsesudvalg for faglærtes

efteruddannelse med samme sammensætning og omtrent samme

opgaver som uddannelsesudvalget for specialarbejdere.

Arbejdsmarkedets centrale arbejdstager- og arbejdsgiver-

organisationer inden for branchen har nedsat brancheud-

valget for jordbrugets arbejdsmarkedsuddannelser.

Udvalget har til opgave at:

- undersøge og afgive udtalelse til uddannelsesudvalget

om uddannelsesbehovet inden for branchen,

- udarbejde forslag til uddannelsesudvalget om uddan-

nelsesprogrammer samt om undervisningsplaner for det

enkelte kursus og

- medvirke til at påse, at uddannelserne tilrettelægges

og gennemføres i overensstemmelse med undervisnings-

planernes faglige indhold.

AMU-direktoratet har til opgave i samarbejde med uddan-

nelsesudvalget at:

- tilvejebringe uddannelsesforanstaltninger,

- træffe beslutning om, ved hvilke AMU-centre de enkelte

uddannelsesprogrammer kan tilbydes og

- godkende uddannelsesprogrammer og undervisningsplaner

for de enkelte kurser og

- foretage den økonomiske styring af centrene.
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1.1.8. Finansiering af AMU-centrene

Staten afholder alle udgifter på de statslige og lokale

selvejende AMU-centre.

Der ydes statstilskud til driften af de selvejende AMU-

centre med 100 % af de tilskudsberettigede udgifter,

d.v.s. alle udgifter, som er nødvendige til at drive

centret efter dets formål.

Næsten alt undervisningsmateriel til jordbrugskurser

(landbrugsmaskiner m.v.) lejes af skolerne for kursus-

perioderne.

Alle udgifter til AMU-uddannelserne dækkes af AUD-fonden

via statskassen.

Efter § 1 i lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond, jf.

lovbekendtgørelse nr. 114 af 17. februar 1989, har fon-

den bl.a. til formål at dække udgifterne ved ordinære

arbejdsmarkedsuddannelser gennem bidrag fra arbejdsgi-

vere og lønmodtagere. Fonden bestyres af arbejdsministe-

ren .

Bevillinger til arbejdsmarkedsuddannelserne - og dermed

aktivitetsniveauet for dem - fastsættes på finansloven.

Det nødvendige bidrag fra lønmodtagere og arbejdsgivere

til AUD-fonden beregnes en gang om året på grundlag af

den vedtagne finanslov.

1.1.9. Kursistgodtgørelse

Kursusdeltagelse er gratis og til kursisterne ydes:

- kursusgodtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, normalt

svarende til højeste dagpengesats + 25%, til både ar-

be jdsløshedsforsikrede og ikke-forsikrede lønmodtagere

og i visse tilfælde ikke-lønmodtagere,

- befordringstilskud, og

- indkvartering og rejsegodtgørelse i særlige tilfælde.
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Støtten ydes ikke til selvstændige erhvervsdrivende.

3-4 % af kursisterne modtager ikke støtte.

1.1.10. Udgifter, elevtal m.v.

Udgifter til anskaffelser op til 100.000 kr. afholdes

over centrenes drift. Udgifter til større anskaffelser

afholdes særskilt af staten og forudsætter godkendelse

fra AMU-direktoratet. Disse udgifter beløber sig 1988 og

1989 til ca. 566.000 kr. i alt på alle 16 AMU-centre med

jordbrugskurser.

I 1989 forventes statens gennemsnitlige udgift pr. elev-

uge på jordbrugsområdet at være ca. 5.000 kr. - svarende

til en samlet udgift på ca. 55 mio. kr. - fordelt med

godt halvdelen til driftsudgifter/tilskud til skoler og

knap halvdelen til støtte til kursister.

Hertil kommer udgifter til indkvartering af et mindre

antal kursister.

Inden for jordbrugsområdet blev der i perioden 1. august

1987 - 31. juli 1988 gennemført 422 kurser med en total

varighed på 990 kursusuger og med 4.693 kursister sva-

rende til 11.125 elevuger.

I samme periode var fordelingen på elevuger af gartner-

og landbrugskursister følgende:

gartneri 7.215 elevuger svarende til 66,4 %

landbrug 3.658 elevuger svarende til 33,6 %

i alt 10.873 elevuger svarende til 100,0 %

og fordelingen på personer følgende:

gartneri 2.449 personer svarende til 53,1 %

landbrug 2.160 personer svarende til 46,9 %

i alt 4.609 personer svarende til 100,0 %
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Antallet af kursistuger har været faldende fra 14.393 i

1984/85 til 11.125 i 1987/88 og forventes stabiliseret

på sidstnævnte niveau.

Holdstørrelsen er 10-12 kursister.
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1.2. Kulturministeriet

1.2.1. Lovgrundlag

Efter lov om folkehøjskoler, landbrugsskolen, hushold-

ningsskoler og efterskoler, jf. lovbekendtgørelse nr.

661 af 26. oktober 1988 (højskoleloven), tilbyder land-

brugsskoler og gartnerskoler kurser til uddannelse af

landbrugsmedhjælpere, landbrugsdriftsledere, landbrugs-

teknikere, gartnere og gartneriteknikere samt andre kur-

ser med tilknytning til landbrugserhvervet eller gart-

nerfagene .

Efter lov om statsstøtte til visse private skoler, jf.

lovbekendtgørelse nr. 659 af 25. oktober 1988 (skole-

støtteloven) yder staten tilskud til skolernes drift.

Lovene administreres af Direktoratet for Folkeoplysning,

Frie Grundskoler m.v. (DFF).

Herudover varetager gartnerskolerne efg 2. dels-uddan-

nelser inden for gartneri, som hører under Undervis-

ningsministeriet (kap. A.A.2.)

1.2.2. Uddannelserne og deres indhold

Uddannelserne er følgende:

- landmandsuddannelsen bestående af:

modul 1a grundskolekursus 8 uger

praktik 48 uger

modul 1b grundskolekursus 16 uger

praktik 72 uger

modul 2 fagligt-tekn.kursus 24 uger faglært udd.

praktik 72 uger

modul 3 driftslederkursus 16 uger grønt bevis

modul 4 overbygningskursus 20 uger grønt diplom

- agrarøkonomuddannelsen (aø) 43 uger
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- landbrugsteknikerudd. (It) 80 uger

- gartneridriftslederudd.(gd) 16 uger grønt bevis

- gartneriteknikerudd. (gt) 80 uger

- efteruddannelseskurser (eu) 1 uge

- øvrige kurser (øv)

For landmandsuddannelsen er anført de nye kursuslængder,

som DFF principielt har godkendt fra august 1989, selv

om det nye modul 3 måske først iværksættes på et senere

tidspunkt.

Modul 1a forbereder til den efterfølgende praktik, hvor

eleven skal kunne tage ansvaret for sig selv og sin ar-

bejdsfunktion .

Under modul 1-praktikken er det frivilligt at deltage i

Danmarks Landboungdoms grunduddannelsesprogram.

Praktikstedet godkendes efter retningslinier fastsat af

de 4 foreninger, der varetager uddannelsen (kap.1.2.7.).

Ordningen administreres på regionsplan med ungdoms-

konsulenten som tilsynsførende.

Modul 1b sætter i stand til at udføre almindeligt ar-

bejde i et alsidigt landbrug med planter og dyr samt

tage ansvar for pasning af besætning under ejers fravær

i kortere tid.

Modul 2 giver rutine i udførelse af arbejdsopgaverne i

produktionsformen, fortrolighed med husdyrs ernæring/

biologi og kendskab til økonomiske forhold og sætter i

stand til at tage ansvar for pasning af en produktions-

gren i længere tid og planlægning i kortere tid.

Modul 2-praktikken afvikles på mindst 2 bedrifter og om-

fatter mark, stald, planter og dyr. Det er obligatorisk

at deltage i Danmarks Landboungdoms uddannelsesprogram-

mer om kvægets eller svinets pasning og plantedyrkning.
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Praktikstedet skal ikke godkendes, men uegnede landbrug

kan aktuelt "fra-godkendes".

Modul 3 og gartneridriftslederuddannelsen giver fortro-

lighed med styring/ledelse af en bedrift og sætter i

stand til selvstændigt at tage ansvar for/vurdere be-

driften økonomisk/miljømæssigt og tage ansvar for an-

dres/egen uddannelse.

Modul 3-praktikken kan for 12 mdr.'s vedkommende bestå i

tidligere (også skole-)uddannelse eller erfaring fra an-

det erhverv. De resterende 6 mdr. skal være landbrug.

Modul 4 er en videreuddannelse inden for moderne be-

drifts- og personaleledelse bestående af handels/le-

delsesmæssige og landbrugs/driftsøkonomiske fag.

Agrarøkonomuddannelsen er en kombineret udvidet drifts-

lederuddannelse/handelsuddannelse og sætter i stand til

at administrere store moderne bedrifter med både alsidig

og speciel driftsform.

Landbrugsteknikeruddannelsen, som kombinerer en kortere

teoretisk uddannelse med en praktisk faglært uddannelse,

findes inden for linierne:

- regnskabs/økonomilinien,

- planteavlslinien,

- husdyrbrugslinien og

- maskin- og bygningslinien.

For gartneriteknikeruddanneisen er linierne:

- planteskole-, vækst- og grøntsagslinien,

- anlægslinien og

- markedsføringslinien.
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De 2 teknikeruddannelser sætter i stand til at varetage

undervisning, udføre registreringsarbejde som produkti-

onsassistent i hhv. den primære landbrugsproduktion og

produktion i gartnererhvervet, og under vejledning vare-

tage opgaver i rådgivnings- og forsøgsvirksomhed.

De "ovrige kurser" er bl.a. følgende (med angivelse af

skolernes navn, jf. kap. 1.2.5.):

- erhvervsintroduktion for KVL-studerende

(Borris) 4 uger

- introduktion til landmandsuddannelsen for

folkeskoleelever (Bygholm) 1 uge

- inseminørkursus (Gråsten) 14 uger

- "grønne linier" i samarbejde med gymnasier

og HF-kurser (Tønder, Høng, Kongensgård)

- kursus for deltidslandmænd (Kalø) 2 uger

- kursus om landbrug i U-lande (Kærehave) 2 uger

- forkursus for beriderelever (Malling) 2 uger

- kursus om dansk landbrug - mellem natur

og kultur (Morsø) 2 uger

- økologisk og biodynamisk kursus (Nordisk) 4 uger

- produktudviklings- og eksportkursus (Nordisk)20 uger

- pædagogisk grundkursus for nyuddannede kan-

didater fra KVL (Tune) 4 uger

kursus i pædagogik for landbrugsskolelærere

(Tune) 2 uger

- kursus i landbrugets produktion og landbru-

gets forhold (Tønder) 2 uger

- frivilligt forkursus til landbrugstekniker-

uddannelsen (Vejlby, Nordisk) 17 uger

- kursus om landbrugsproduktion, vilkår og

muligheder (Koldkærgård) 2 uger

- kursus for ejere og ledere af maskinstatio-

ner, 6 ugemoduler (Vejlby) 6 uger

Efter højskoleloven skal kursernes varighed være mindst

5 enkeltstående undervisningsdage. Denne regel er kun af

betydning for efteruddannelseskurser.
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Efter højskolelovens § 5 har elever, der har gennemgået

et godkendt kursus på en landbrugsskole, ret til et be-

vis for deltagelsen samt for eventuelle prøver. Ministe-

ren fastsætter regler om bevisernes form og indhold.

Efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 3.

september 1973 om landbrugsteknikereksamen ved land-

brugsskolerne, som også finder anvendelse for gartneri-

teknikereksamen ved gartnerskolerne, afholdes skriftli-

ge, mundtlige og/eller praktiske prøver i de fag, som

undervisningen har omfattet. Eksamen kan endvidere om-

fatte en skriftlig hovedopgave. For hver linie fastsæt-

ter DFF en eksamensordning efter forslag fra et fagligt

kursusudvalg. DFF beskikker censorer efter indstilling

fra skolen.

For de øvrige uddannelser har DFF ikke udstedt regler om

prøver og beviser, men næsten alle landbrugsskoler har -

i enighed med De danske Landboforeninger, Danske Hus-

mandsforeninger, Danmarks Landboungdom og Foreningen for

danske Landbrugsskoler - gennem mange år afholdt regel-

mæssige, orienterende prøver med karakterer efter 13-

skalen og med eksamensbeviser, som for størstedelens

vedkommende er ensartede og udformet af Foreningen for

danske Landbrugsskoler.

Der har ikke medvirket censorer ved prøverne, og der har

ikke været nogen dumpegrænse.

Der er ikke enighed blandt landmænd, elever og lærere om

berettigelsen af disse prøver og om, hvilke krav der i

givet fald bør stilles.

1.2.3. Adgangskrav og optagelse

Adgang til landmandsuddannelsens modul 1 har alle, der

har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven.
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Der er fri adgang, ingen ansøgningsfrister og frit sko-

levalg. Tilmelding sker ved henvendelse til den enkelte

skole.

Gennemført efg-jordbrugsbasisuddannelse giver fritagelse

for modul 1a og 8 uger af modul 1b, "grøn" studenterek-

samen for modul 1b og studenter-, HF- og HH-eksamen for

4 uger af modul 1b. I øvrigt kan håndværker- eller

specialarbejderuddannelse give (delvis) fritagelse efter

ansøgning.

Adgang til efterfølgende moduler forudsætter gennemført

foregående modul, incl. praktik.

Adgang til agrarøkonomuddannelsen er betinget af gen-

nemført modul 2.

Adgang til landbrugsteknikeruddannelsen er betinget af

gennemført modul 2 og folkeskolens udvidede afgangsprøve

i dansk, engelsk, regning/matematik, fysik/kemi.

Adgang til gartnericlriftsleder- og gartneriteknikerud-

dannelserne er betinget af gennemført efg- eller lærlin-

geuddannelse som gartner.

1.2.4. Kompetence efter uddannelserne

Afsluttet modul 1 giver ikke erhvervskompetence.

Efter afsluttet modul 2 er eleven "faglært landmand" og

dermed kvalificeret til ansættelse som medarbejder ved

landbruget eller som ejer af mindre landbrug. Afsluttet

modul 2 er dog ikke nogen reel eller formel ansættelses-

betingelse .

Efter afsluttet modul 3 udstedes "det grønne bevis", som

er en betingelse for at anskaffe landbrugsejendom af en

vis størrelse og en betingelse for økonomisk støtte ved

etablering som selvstændig.
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Efter afsluttet modul 4 udstedes "det grønne diplom".

Kurset er videreudviklende for selvstændige landmænd og

vil kvalificere til beskæftigelse på (mellem)lederniveau

i landbrugs- eller beslægtede virksomheder.

Agrarøkonomuddannelsen kvalificerer til ansættelse på

(mellem)lederniveau i landbrugets servicesektorer, fo-

derstofindustri, maskinhandel m.v., til at administrere

eget stort landbrug og til ansættelse som inspektør,

forvalter, bestyrer eller forpagter.

Agrarøkonomuddannelsen er samtidig en merkonomuddannel-

se .

Landbrugsteknikeruddannelsen kvalificerer til ansættelse

som landbrugsskolelærer og (afhængig af uddannelsesline)

som konsulent/assistent eller lignende i bl.a. land-

brugsorganisationer, private regnskabs-, edb- og revisi-

onsvirksomheder, og statslig og privat forsøgsvirksom-

hed.

Der er ikke regler for eller praksis om landmandsuddan-

nelsen - eller dele af den - som adgangsgivende eller

meritgivende til efg-jordbrugsbasisuddannelsen og 2.

del jordbrug. Meget få har foretaget dette skift.

Efter afsluttet gartneridriftslederuddannelse udstedes

"det grønne bevis", som er en betingelse for økonomisk

støtte ved etablering som selvstændig.

Gartneriteknikeruddannelsen kvalificerer til ansættelse

som lærer ved gartnerskoler og tekniske skoler, som

konsulent/assistent eller lignende i bl.a. gartnerfagets

organisationer, statslig og privat forsøgsvirksomhed,

eksport- og handelsvirksomheder og frøbranchen samt til

virksomhed som selvstændig, arbejds- eller produktions-

leder i væksthusgartnerier og planteskoler.
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Teknikeruddannelserne er adgangsgivende til agronom- og

hortonomuddannelserne på Den Kongelige Veterinær- og

Landbohøjskole, dog betinget af suppleringsprøver på

HF-tilvalgsniveau i fagene matematik, fysik og kemi.

Teknikeruddannelserne er i større eller mindre omfang

meritgivende ved merkonomuddannelsen.

1.2.5. Uddannelsernes fordeling på skoler

De anvendte forkortelser er de samme som i afsnittet om

uddannelserne og deres indhold (kap. 1.2.2.). Tallene

betyder landmandsuddannelsens modul 1 a+b, 2, 3 og 4,

aø = agrarøkonomuddannelsen,

lt = landbrugsteknikeruddannelsen,

gt = gartneriteknikeruddannelsen,

eu = efteruddannelseskurser, og

øv = øvrige kurser.

Asmildkloster Landbrugsskole 12 3 4 eu

Borris Landbrugsskole 1 eu øv

Bygholm Landbrugsskole 2 3 4 eu øv

Dalum Landbrugsskole 2 3 4 eu øv

Gråsten Landbrugsskole 12 3 4 eu øv

Hammerum Landbrugsskole 2 3 4 aø

Hovborg Landbrugsskole eu

Høng Landbrugsskole 1a2 3 eu øv

Kalø Landboskole 12 3 4 eu øv

Riber Kjærgård Landbrugsskole 12 3 eu

Koldkærgård Landboskole eu

Kongensgård Landbrugsskole 1 eu øv

Korinth Landbrugsskole 1 eu

Kærehave Landbrugsskole 1 eu øv

Ladelund Landbrugsskole 12 3 4 eu øv

Lyngby Landbrugsskole 2 3 4 eu

Lægård Landbrugsskole 12 3 4 eu

Malling Landbrugsskole 12 3 eu

Midtjyllands Landboskole 12 3 eu
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Skolernes geografiske beliggenhed fremgår af bilag 1.

1.2.6. Skolerne

Skolerne er private, selvejende institutioner.

De er alle kostskoler, men kan optage hjemmeboende ele-

ver til undervisning og samvær. Dette sker inden for en

ramme på 10 % pr. skole.

Der er ca. 110 hjemmeboende årlig, men en del flere o-

vernatter ikke på skolen overhovedet eller i perioder.

Størstedelen af eleverne tilbringer de fleste weekender

uden for skolen.

Det er overvejende elever på modul 1 og 2, der reelt

bruger skolen som kostskole, og som har behov for lærere

med pligt til at udføre kostskolearbejde.

Søhus og Vilvorde tilbyder kun gartneriuddannelser og er

derfor godkendt under navn af gartnerskoler. De har beg-

ge søgt om godkendelse som teknisk skole ligesom den

tidligere gartnerskole Beder Gartnerskole.
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Hovborg Landbrugsskole, Koldkærgård Landboskole og Tune

Landboskole tilbyder kun efteruddannelseskurser af 5 da-

ges varighed og har fået dispensation fra højskolelovens

tilskudsbetingelse om lange kurser.

Hovborg Landbrugsskole tilbyder kun kurser for landmænd,

de to andre også kurser for lærere, konsulenter, perso-

ner beskæftiget med forsøgsvirksomhed m.v.

Kalø, Hammerum, Midtjyllands og Vejlby landbrugsskoler

er landbrugsskoleafdelinger ved kombinerede skoler (hhv.

1 folkehøjskole og 3 husholdningsskoler).

Morsø, Koldkærgård, Hovborg, Den Økologiske og Haslev

landbrugsskoler er godkendt i begyndelsen af 1980verne.

Haslev Landbrugsskole er senere ophørt.

Ministeren (DFF) kan godkende en landbrugsskole, hvis:

- skolen er en privat, selvejende institution med ved-

tægter godkendt af DFF,

- forstanderen er godkendt af DFF,

- skolen råder over egnede lokaler og fornødent udstyr,

- skolens kursusplan er godkendt af DFF og

- der er behov for skolen.

Godkendelsen kan tilbagekaldes, hvis betingelserne ikke

længere er opfyldt, eller hvis undervisning eller øvrige

forhold strider åbenbart med almindeligt fulgte ret-

ningslinier for skoleformen.

De personalemæssige forhold for forstandere og lærere er

beskrevet i bilag 9.
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1.2.7. Styring af uddannelserne

Efter landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 131 af

19. marts 1987 om bl.a. uddannelseskrav i henhold til

lov om landbrugsejendomme er lovens uddannelseskrav

opfyldt, "når den pågældende har gennemgået den af De

danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger

fastlagte landmandsuddannelse (det "grønne bevis")".

Det er således erhvervet, - traditionelt De danske

Landboforeninger, Danske Husmandsforeninger, Danmarks

Landboungdom og Foreningen for danske Landbrugsskoler,

som fastlægger både landmandsuddannelsens teoretiske del

og praktikken.

DFF har derfor begrænsede styringsmuligheder, men kan

lægge økonomiske hensyn til grund ved godkendelse af

kursuslængder m.v.

De nævnte 4 foreninger har nedsat Landbrugets Uddannel-

sesudvalg bestående af 3 repræsentanter, heraf 2 besty-

relsesmedlemmer, for hver organisation. Udvalget har til

opgave at:

- lede og koordinere landmandsuddannelsen,

- tage stilling til dispensationsansøgninger og

- træffe beslutninger i alle sager om uddannelsen.

Ministeren nedsætter et landbrugsskoleråd, bestående af:

- direktøren for DFF (formand),

- 3 medlemmer udpeget af Foreningen for danske

Landbrugsskoler,

- 1 medlem udpeget af De danske Landboforeninger,

- 1 medlem udpeget af Danske Husmandsforeninger og

- 2 medlemmer udpeget af Foreningen Danmarks

Landboungdom.
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Rådets udtalelse indhentes om følgende spørgsmål vedrø-

rende landbrugsuddannelsen:

- behov for oprettelse og udvidelse af skoler,

- udkast til vejledende undervisningsplaner,

- godkendelse af individuelle kursusplaner,

- fordeling af kurser på de enkelte skoler,

- udkast til regler om optagelses- og afgangsprøver og

beviser for deltagelse og prøver,

- fremkaldelse af nye uddannelsestilbud og

- ansøgninger om godkendelse af forsøgsundervisning.

Direktoratet har til opgave at:

- bestemme, hvilke uddannelser den enkelte skole kan

tilbyde,

- udarbejde vejledende undervisningsplaner for alminde-

lige landbrugskurser og evt. gartnerkurser,

- fastsætte regler om optagelses- og afgangsprøver for

uddannelseskurser,

- fastsætte form og indhold for bevis for deltagelse og

prøver og

- føre tilsyn med skolerne.

1.2.8. Tilskud til skoler

Efter skolestøtteloven ydes statstilskud til godkendte

landbrugsskoler under visse betingelser om kursuslæng-

der, årselevtal (mindst 18), rimelig egendækning af

driftsudgifter og aflønning af forstandere og lærere.

Tilskuddet ydes som:

- rammetilskud til løn til forstandere og lærere,

- rammetilskud til øvrige udgifter til skole- og un-

dervisningsvirksomhed ,

- refusionstilskud med 85 % af skatter og rente- og

lejeudgifter til skolens faste ejendomme og andre

godkendte udgifter til bygninger m.v. og
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- refusionstilskud med 100 % af godkendte udgifter til

ekstra lærertimer og hjælpemidler til undervisning af

svært handicappede elever.

Rammetilskuddene beregnes på grundlag af skolens ud-

giftsbehov, som beregnes efter objektive kriterier. Ud-

giftsbehovene ganges med en reguleringsfaktor (i 1988

0,7159 for lønninger og 0,9625 for øvrige udgifter), som

afpasser summmen af skolernes udgiftsbehov med finans-

lovbevillingen .

Udover refusionstilskud til renteudgifter ydes tilskud

til byggeri i form af lån af statslånspuljen, hvoraf der

årligt er ca. 3 1/2 - 4 mio. kr. til rådighed for land-

brugsskolerne.

Der ydes ikke tilskud specielt til udstyrsanskaffelse.

Udover driftstilskud ydes særligt tilskud til landbrugs-

skolerne, excl. gartnerskolerne, med 920 kr. pr. elev/-

uge på grundskolekursus og 720 kr. pr. elev/uge på andre

kurser undtagen modul 2, efteruddannelses- og en del øv-

rige kurser.

Det særlige tilskud har tilvejebragt den økonomiske li-

gestilling med øvrige erhvervsuddannelser, som indgik i

landbrugsforliget sommeren 1988. Den ugentlige elevbeta-

ling på de pågældende kurser har kunnet nedsættes til

hhv. 100 og 300 kr., hvilket nogenlunde svarer til beta-

lingen for skolehjemsophold (kap. 1.4.10).

På modul 2 er elevbetalingen ikke nedsat. Eleverne får

løn (AER-ordning) - og dermed økonomisk ligestilling -

under skoleopholdet.

Udover driftstilskud ydes tilskud til Tune Landboskoles

forøgede lærerlønudgifter ved afholdelse af det 4 ugers

pædagogiske grundkursus for nyuddannede kandidater fra

KVL. Finanslovbevillingen er 202.000 kr. i 1989.
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1.2.9. Elevstøtte

Efter højskoleloven yder staten elevstøtte som tilskud

til nedsættelse af elevbetalingen.

Der ydes ikke elevstøtte til elever på kurser omfattet

af ordningen med særligt tilskud.

Der ydes kun støtte på kurser på mindst 2 uger.

For elever under 19 år beregnes støtten ud fra forældres

indkomstgrundlag, for 19-årige og gifte elever ud fra e-

get og ægtefælles indkomstgrundlag.

Den gennemsnitlige ugentlige støtte pr. elev forventes

at blive 395 kr. i 1989.

Herudover yder nogle kommuner støtte til elever.

Uddannelserne er ikke SU-støtteberettigende.

1.2.10. Statslige udgifter, elevtal, kapacitetsudnyttel-

se m.v.

Bilag 2 indeholder en oversigt over elevtal, elevtilgang

og statslige udgifter fordelt på landbrugsskolernes ud-

dannelser .

Bilag 3 indeholder en oversigt over statslige udgifter

fordelt på landbrugsskoler.

I de senere år har frafaldet mellem modul 1 og 2 været

30-40 %. Nogle søger over i andet erhverv, andre klarer

sig som medarbejdere eller selvstændige uden denne ud-

dannelse .
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Udviklingen i årselevtal har siden 1984 været følgende:

1) Antallet af elever på modul 1 er dobbelt så stort

som årselevtallet.

2) Incl. efg-elever og lærlinge. De store variationer

skyldes omlægning af efg- og lærlingeuddannelserne.

Tilgangen til modul 1 er således næsten halveret i peri-

oden 1984-88. Virkningen på tilgangen til de senere mo-

duler viser sig i 1988 og følgende år.

Bilag 4 viser udviklingen i årselevtal for de enkelte

landbrugsskoler i perioden 1983-88 samt kapacitet til

godkendte kurser og kapacitetsudnyttelse i 1988.

I 1988 var landbrugsskolernes samlede kapacitet (=senge-

pladser) 2886 i 40 uger, årselevtallet 2140, den ledige

kapacitet 746 og udnyttelsesgraden 74,2 %.

En del skoler har en reel større kapacitet/lavere udnyt-

telsesgrad end anført, fordi nogle værelser har stan-

dard/størrelse til hurtigt og omkostningsfrit at kunne

ændres fra enkelt- til dobbeltværelser. I nogle tilfælde

er det dog vanskeligt at skønne, om et værelse er egnet

som dobbeltværelse eller bør betragtes som enkeltværel-

se .
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Den ledige kapacitet er ofte udnyttet til anden virksom-

hed, fx udlejning.

På gartnerskolerne var kapaciteten 145. Gartnerskolernes

kapacitet er udnyttet.

Holdstørrelsen er 6-12 i praktiske fag, 20-25 i teoreti-

ske fag og 70-80 til (de efterhånden sjældnere) fore-

drag.
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1.3. Landbrugsministeriet

1.3.1. Tilskudsordninger

1.3.1.1. Tilskud til efteruddannelseskurser

Efter lov om tilskud til efteruddannelse inden for jord-

brugserhvervene, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 18.

maj 1989 (efteruddannelsesloven) kan der indtil 31. de-

cember 1991 ydes tilskud til fremme af efteruddannelsen

inden for jordbrugserhvervene.

Loven administreres af Jordbrugsdirektoratet.

Støtteberettigede kursusdeltagere er ejere, forpagtere,

bestyrere og brugere af jord- og skovbrugsbedrifter,

disses ægtefæller/samlevere og andre, der har eller ag-

ter at søge beskæftigelse inden for den primære produk-

tion på jord- og skovbrugsområdet. Kursisterne kan være

selvstændige erhvervsdrivende eller ansatte. De skal væ-

re fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

Kurserne godkendes af Jordbrugsdirektoratet og skal have

et egentligt erhvervsfagligt indhold og en varighed af

mindst 5 sammenhængende undervisningsdage eller sammen-

lagt 5 dage med samme deltagerkreds.

Kurserne er ikke modulopbyggede og skal ikke følges i

bestemt rækkefølge. Der udstedes ikke bevis.

Kurserne afholdes dels på skoler, overvejende landbrugs-

skoler under Kulturministeriet, dels som lokale kurser

(foreningskurser).

Kursisterne på landbrugsskoler indgår ved beregning af

skolernes driftstilskud, men kursisterne får ikke elev-

støtte (kap. 1.2.9.), fordi kurserne kun varer 1 uge.
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Til foreningskurserne kan der ydes tilskud efter lov om

fritidsundervisning.

Ministeren nedsætter et efteruddannelsesudvalg bestående

af:

- en formand udpeget af ministeren og

1 repræsentant udpeget af hhv.:

- De danske Landboforeninger,

- Danske Husmandsforeninger,

- Dansk Erhvervsgartnerforening,

- Dansk Skovforening,

- Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforenin-

ger (SALA), og

- Specialarbejderforbundet i Danmark

og tilfordnet en repræsentant for hhv.:

- Landbrugsministeriet og

- Kulturministeriet.

Udvalget har til opgave at bistå Jordbrugsdirektoratet

ved administrationen af tilskudsordningen.

Der ydes projekttilskud med indtil 50% af visse udgifter

til sammenslutninger og institutioner, der medvirker i

efteruddannelsen og er godkendt af Jordbrugsdirektora-

tet.

Der er ydet projekttilskud med 2,36 mio. kr. til 1 pro-

jekt i 1987, med 2,45 mio. kr. til 5 projekter i 1988,

og forventes ydet 2 mio. kr. i 1989.

En betydelig del af projekttilskuddet er anvendt til af-

lønning af 6 efteruddannelseskonsulenter.

Til kursister, der gennemfører kurserne, ydes støtte til

delvis dækning af egenbetalingen, i første halvdel af

1989 med 75% af et ugentligt maksimumsbeløb på 2.407 kr.

Dette bringer udgiften pr. kursist ned på 6-700 kr. for

et ugekursus.
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Bilag 5 indeholder en oversigt over deltagelsen i kur-

serne og udbetalt tilskud i perioden 1983-1989.

Finanslovbevillingen er en beløbsramme på 11 mio. kr.

Der har hidtil været et mindreforbrug, men tilskudsram-

men forventes fuldt udnyttet fra 1989.

Efter lov om tilskud til vikarordninger inden for jord-

bruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 26. oktober

1988, kan landbrugsministeren yde tilskud til forenin-

ger, som har ejere eller forpagtere af jordbrugsbedrif-

ter som medlemmer, og som har til formål at yde vikar-

bistand til medlemmerne ved bl.a. efteruddannelse, som

kræver fravær fra bedriften.

Tilskud til de enkelte foreninger ydes til delvis

dækning af udgifter, som foreningerne afholder til:

- lønning og kørselsgodtgørelse til vikarer og arbejds-

fordelere, der er ansat af foreningerne,

- administration, herunder til samordning af foreninger-

nes virksomhed, og

- uddannelse af vikarer og arbejdsfordelere.

Ministeren fastsætter regler om størrelse og beregning

af tilskud samt om det skønnede behov for vikarbistand

ved efteruddannelse. Vikarbistand forudsætter et "biol-

ogisk behov" for afløsning, d.v.s. når arbejdsfunktioner

skal udføres på bestemte tidspunkter.

Loven administreres af Jordbrugsdirektoratet.

For den enkelte landmand indebærer ordningen, at hans

udgifter til husbondafløsning nedsættes fra 85 kr. til

30 kr. i timen.

Finanslovbevillingen er i 1989 3,8 mio. kr.
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1.3.1.2. Tilskud til landbrugskurser m.m.

Efter lov nr. 29 af 3. februar 1960 om statstilskud til

landbrugskursus m.m. (kursusloven) ydes tilskud til

landbrugskurser afholdt eller godkendt af landbo- og

husmandsforeninger.

Loven administreres af Landbrugsministeriets departe-

ment.

I regeringens afbureaukratiseringsprogram foreslås ord-

ningen ophævet fra 1990.

Midlerne kan anvendes dels til ubemidlede deltagere i

kortvarige landbrugsskolekurser, dels som tilskud til

landbo- og husmandsforeninger til dækning af disses ud-

gifter ved kurser afholdt af foreningerne og som tilskud

til ubemidlede deltagere i sådanne kurser.

Kurserne er:

- landbrugsfaglige kurser,

- kurser i landbrugets bierhverv, herunder havebrug,

frugtavl, fjerkræavl, kaninavl og biavl,

- andre kurser af betydning for landbrugserhvervet, og

- husholdningskurser og kurser i husmodergerning i øv-

rigt.

Skolekurser skal være af mindst 4 og højst 14 dages va-

righed .

Der er nedsat 5 regionale kursusudvalg bestående af:

- 1 formand udpeget af ministeren,

- 1 medlem udpeget af landsdelens landboforeninger og

- 1 medlem udpeget af landsdelens husmandsforeninger.

Udvalgene har til opgave at foretage fordeling af de be-

løb, som ministeriet har bevilget til landsdelen.
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Der er ikke regler om satser for kursisststøtten. Den

udgør ikke betydelige beløb.

Der er hvert år ca. 12.000 deltagere i kurserne.

Finanslovbevillingen er en beløbsramme på 200.000 kr.,

som suppleres med for tiden 280.000 kr. af Landlegatets

overskud. For tilskud til lokale kursusudvalgs virk-

somhed er rammen 50.000 kr.

1.3.2. Uddannelser på Skovskolen

1.3.2.1. Lovgrundlag

Efter lov nr. 44 af 16. februar 1966 om uddannelse af

skovteknikere er uddannelsen henlagt til Skovskolen og

til skovdistrikter udvalgt af skolen.

Med hjemmel i finansloven tilbyder Skovskolen skovarbej-

deruddannelse og kursus for skovbrugsstuderende fra Den

Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL). Som indtægts-

dækket virksomhed tilbyder skolen efteruddannelseskurser

for alle kategorier af skovbrugere m.fl.

Herudover varetager Skovskolen 2. del af efg-skovbruger-

uddannelsen, som hører under Undervisningsministeriet

(kap. 1.4.2.)

1.3.2.2. Uddannelserne og deres indhold

Det er oplyst for udvalget, at baggrunden for at holde

skovteknikeruddannelsen uden for kommissoriet er, at en

arbejdsgruppe under Landbrugsministeriet beskæftiger sig

med de af skovbrugets institutioner, som vedrører forsk-

ning, forsøg og formidling og bl.a. overvejer integre-

ring af undervisning, forskning og konsulentsystem.
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Skovteknikeruddannelsen er normeret til 49 mdr., heraf

24 mdr. praktik. Uddannelsen er på mellemteknikerniveau,

men mere omfattende end sædvanlige teknikeruddannelser.

Den omfatter skovtekniske fag, biologi, økonomi og le-

delse. Alle færdiguddannede får arbejde straks.

Skovarbejderuddannelsen er sammensat af:

- elementært kursus (3 dage),

- grundkursus I (3 uger),

- grundkursus II (2 uger) og

- specialkurser, for tiden 8 (1-2 uger).

Elementært kursus giver nye skovarbejdere førstehånds-

kendskab til grundlæggende faglige emner, fx pasning af

motorsav og arbejdsteknik.

Grundkursus I omfatter emnerne: Redskabs- og arbejdslæ-

re, praktisk og teoretisk motorlære, arbejdssikkerhed,

-fysiologi og -hygiejne, orientering om skovbrugs- og

organisationsfaglige emner og skovningsøvelser i yngre

gran .

Grundkursus II omfatter repetition af stof fra kursus I,

skovningsteori og skovningsøvelser i større løv- og nå-

letræer .

Specialkurserne tilpasses skovbrugserhvervets aktuelle

behov (ved stormfald fx.). For tiden tilbydes kurser i:

Tyndning i yngre nåletræ, filing og vedligeholdelse af

motorsave, motorsave, kratrydningssave, opmåling og af-

lægning af løv- og nåletræ, udvisning og udrensning,

topkapning og pyntegrønt.

Undervisningen består overvejende af praktiske øvelser

med teori i nødvendigt omfang.

Der er betydelig lighed mellem skovarbejder- og AMU-kur-

ser (kap. 1.1.2.), og lærerne er ansat på samme vilkår.
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Skovskolen afholder hvert år et 4 ugers (2x2) grundkur-

sus for ca. 24 skovbrugsstuderende fra Den Kongelige Ve-

terinær- og Landbohøjskole. Kurset omfatter praktiske ø-

velser og teori.

1.3.2.3. Adgangskrav og optagelse

For skovteknikeruddannelsen er adgangskravene:

- efg-uddannelse som skovbruger med supplerende prøver i

hhv. matematik på HF-fællesfagsniveau og kemi på

tilvalgsniveau,

- højere forberedelseseksamen med kemi som tilvalgsfag

eller

- studentereksamen med kemi eller suppleret med prøve i

kemi på HF-tilvalgsniveau.

Der er mere end dobbelt så mange ansøgere som uddannel-

sespladser, og der arbejdes med planer om en udvidelse

af uddannelsespladser fra 24 til 40.

Skovskolerådet (kap. 1.3.2.6.) fastsætter hver år forde-

lingen af pladser mellem ansøgere med hhv. efg-uddannel-

se og HF- eller studentereksamen. Kvoterne er for tiden

lige store.

For skovarbejderkurserne følges samme regler som for

AMU-kurserne.

Pladsforholdene på Skovskolen indebærer en ventetid på

indtil 1/2 år for nogle kursers vedkommende.

1.3.2.4. Kompetence efter uddannelserne

Skovteknikeruddannelsen er adgangsgivende til den 1-åri-

ge træteknikeruddannelse omfattet af lov om videregående

teknikeruddannelser.
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Gennemgået uddannelse som skovtekniker opfylder uddan-

nelseskravet for erhvervelse af landbrugsejendomme.

Skovarbejderuddannelsen er som AMU-kurserne en ikke-fag-

lært uddannelse, som ikke er adgangs- eller meritgiven-

de.

SID har forslået nedsættelse af bedømmelsesnævn med hen-

blik på at anerkende uddannelsen - kombineret med prak-

tisk arbejde inden for området - som svarende til en

efg-uddannelse som skovbruger. Arbejdsgiverrepræsentan-

terne i det faglige udvalg fandt imidlertid, at der var

tale om et overenskomstspørgsmål, og forslaget blev ikke

realiseret.

1.3.2.5. Skovskolen

Uddannelser og kurserne finder sted på Skovskolen i

Nødebo og dens filial i Kompedal.

Skolen, som er en kostskole, er en statsinstitution, og

staten afholder alle udgifter til den ordinære drift.

I tilknytning hertil udfører skolen kursusvirksomhed,

udviklingsarbejde og konsulentvirksomhed for skovbrugs-

erhvervet som indtægtsdækket virksomhed. Der forventes i

1989 driftsudgifter på 2,1 mio. kr. og indtægter på 2,9

mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed.

Elementærkurser for skovarbejdere afvikles i skolens 3

"rullende afdelinger" (vogntog) på kursisternes arbejds-

plads.

1.3.2.6. Styring af uddannelserne

Efter lov om uddannelse af skovteknikere nedsætter mini-

steren et skovskoleråd bestående af:
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- direktøren for Miljøministeriets Skov- og Natursty-

relse (formand)

og 1 repræsentant, beskikket af ministeren, for hhv.:

- Landbrugsministeriet,

- Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles

Skovbrugsinstitut,

- Statsskovbruget,

- Dansk Skovforening,

- Skovbrugets Arbejdsgiverforening,

- Specialarbejderforbundet i Danmark,

- Skovskolens lærerråd,

- Danske Skovteknikeres Elevforening og

- Skovarbejdernes Elevforening samt

- 2 repræsentanter for Danske skovteknikeres

Landsforening.

Rådet har som hovedopgaver at fastsætte timeplaner,

eksamenskrav, regler for kurser, retningslinier for

tilvejebringelse af lærebøger og regler for betaling for

kost og logi.

Rådet er nedsat i h.t. skovteknikerloven, men behandler

i praksis også andre - især fælles - sager.

1.3.2.7. Støtte til elever

Skovteknikeruddannelsen er SU-støtteberettigende und-

tagen på første distriktsophold, hvor eleverne får løn.

Skovarbejderkursister får støtte efter samme regler som

AMU-kursister.

Skovteknikerelever og skovbrugsstuderende betaler for

kost og logi. Skovarbejderkursister betaler ikke.

1.3.2.8. Skovskolens udgifter, elevtal m.v.

Bilag 6 indeholder en oversigt over statslige udgifter

og elevtal 1987 (excl. efg).
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Skovskolens samlede elevtal (excl. efg) var i 1987:

- 1.282 skovarbejderkursister (incl. KVL-studerende) og

- 96 skovteknikerelever.

Der optages og færdiguddannes 20-25 skovteknikere årlig.

Skovskolen disponerer over 140 sengepladser fordelt med

96 i Nødebo, 24 i Kompedal og 20 på kursusejendommen Lø-

venholm, som skolen har samarbejdsaftale med.

Kapaciteten er fuldt udnyttet.

1.3.3. Uddannelser på Vildtforvaltningens skole

Vildtforvaltningens Skole på Kalø Gods (den tidligere

Kalø Jægerskole) er administrativt en del af Landbrugs-

ministeriets Vildtforvaltning, som den 1. juli 1989 er

overført til Miljøministeriet.

Skolen afholder hvert andet år et 9 mdr.'s driftsleder-

kursus for 15 elever som afslutning på den 4-årige skyt-

teuddannelse, som i øvrigt foregår på større land- og

skovbrugsejendomme.

Herudover afholdes årlig ca. 15 korte kurser med i alt

300-350 kursister, bl.a. schweisshundeførere, skovtek-

nikerelever, skovbrugsstuderende, jagtprøvelærere, kon-

servatorer, naturvejledere og elever fra Vejlby Land-

brugsskole .

Personalet består af en skoleleder, 3-4 øvrige personer

og gæstelærere blandt Vildtforvaltningens øvrige perso-

nale.

I 1987 var der budgetteret med driftsudgifter på 877.000

kr. og indtægter på 172.000 kr.
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1.4. Undervisningsministeriet

1.4.1. Lovgrundlag

De nuværende love om lærlinge- og efg-uddannelser: lov

om lærlingeforhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 16.

marts 1987, og lov om erhvervsfaglige grunduddannelser,

jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987, afløses

fra den 1. januar 1991 af et samordnet erhvervsuddannel-

sessystem, reguleret ved lov nr. 211 af 5. april 1989 om

erhvervsuddannelser (erhvervsuddannelsesloven) og lov

nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler (erhvervssko-

leloven) .

Beskrivelsen i det følgende bygger delvist på de nye

love, og de er lagt til grund for udvalgets overvejelser

i kap. 3. og forslag i kap. 4.

Lovene administreres af Direktoratet for Erhvervsuddan-

nelserne (DFE).

1.4.2. Uddannelserne og deres indhold

Efter gældende ordning er der følgende erhvervsuddannel-

ser inden for jordbrug:

- lærlingeuddannelser;

frilandsgartner
frugt- og bæravler
planteskolegartner
væksthusgartner og

- efg-uddannelser;

anlægsgartner
frilandsgartner
frugt- og bæravler
planteskolegartner
væksthusgartner
dyrebruger
jordbrugsmaskinfører

skovbruger
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Bilag 11 viser forløbet af de nuværende uddannelser og

uddannelser efter erhvervsuddannelsesloven.

Efter erhvervsuddannelsesloven gælder følgende:

Uddannelserne tilrettelægges i almindelighed som veksel-

uddannelser, således at der skiftes mellem skoleunder-

visning og praktikuddannelse i en eller flere virksom-

heder.

De faglige udvalg (kap. 1.4.7.) bestemmer indholdet i

regler om den enkelte uddannelses varighed og struktur -

herunder fordelingen på skoleundervisning og praktikud-

dannelse - samt om praktikuddannelsen.

Skoledelen for uddannelserne som helhed sammensættes af

grundfag (1/3), områdefag (1/3), specialefag (1/6) og

valgfag (1/6).

Grundfagene har til formål at give faglig bredde, be-

fordre personlig udvikling og give samfundsforståelse og

studiemæssig kompetence.

Skoleundervisningen tilrettelægges i almindelighed så-

ledes, at det eller de første skoleophold omfatter em-

ner, der er fælles for flere uddannelser, mens der i

øvrigt i skoleforløbet sker en faglig specialisering.

1. skoleperiode varer 20 uger og omfatter erhvervs- og

uddannelsesorienterende undervisning med grundlæggende

orientering og indføring i flere uddannelsesområder som

grundlag for valg af uddannelse.

2. skoleperiode varer 20 uger og øvrige skoleperioder

normalt 10 uger.

Uddannelserne varer i almindelighed ikke over 4 år. Va-

righeden af den enkelte uddannelses skoleundervisning

kan normalt ikke overstige 80 uger.
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Eleverne modtager bevis for den gennemførte uddannelse,

herunder både skole- og praktikuddannelse.

Ministeren fastsætter regler for bedømmelsesplaner og

beviser. Bedømmelse af elever under uddannelsen og eksa-

men tilrettelægges i overensstemmelse med bedømmelses-

planen for vedkommende uddannelse.

1.4.3. Adgangskrav og optagelse

Adgang til uddannelserne har alle, der har opfyldt

undervisningspligten efter folkeskoleloven.

En erhvervsskole har inden for de uddannelser, skolen

udbyder, nligt til at optage alle ansøgere, der opfylder

ovennævnte betingelser, eller til at drage omsorg for,

at de optages på en anden skole eller andre skoler med

samme uddannelse.

Ministeren kan fastsætte regler om begrænsning af ad-

gangen til skoleundervisningen inden for de enkelte ud-

dannelser.

Der er fælles, central og edb-baseret tilmeldings- og

optagelsesprocedure for erhvervsuddannelser, gymnasium

og HF.

1.4.4. Kompetence efter uddannelserne

Den samlede uddannelse fører frem til faglært niveau.

Uddannelsen er adgangsgivende til en lang række tekni-

keruddannelser og korte videregående uddannelser, dog

normalt betinget af tillægsprøver eller anden dokumen-

tation for almene kvalifikationer.

Uddannelserne inden for gartneri og skovbrug er adgangs-

givende til hhv. gartneridriftsleder- og gartneritekni-

ker- og skovteknikeruddannelsen, til teknikeruddannel-

serne dog betinget af tillægsprøver.
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1.4.5. De nuværende uddannelsers fordeling på skoler

efg 2. del +

lærlingeudd.

Beder Gartnerskole basis anlægsgartner

frilandsgartner

vækhusgartner

planteskolegartner

Dalum Tekniske Skole basis

Kolding Tekniske Skole basis dyrebruger

Roskilde Tekniske Skole basis

Slagelse Tekniske Skole basis anlægsgartner

Ålborg Tekniske Skole basis

Skovskolen skovbruger

Gartner- og Frugtavlerhøj- frugt- og bæravler

skolen "Søhus" væksthusgartner

Havebrugshøjskolen Vilvorde væksthusgartner

planteskolegartner

Skovskolen hører under Landbrugsministeriet, Søhus og

Vilvorde under Kulturministeriet.

Skolernes geografiske beliggenhed fremgår af bilag 1.

1.4.6. Skolerne

Erhvervsskoler er private, selvejende institutioner.

Skolerne er dagskoler, men eleverne kan indkvarteres på

skolehjem, hvis de opfylder visse betingelser.

Betalingen er ca. 200 kr. om ugen for kost og logi.



55

Efter erhvervsskoleloven kan ministeren (DFE) godkende

erhvervsskoler, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- der skal foreligge indstilling fra erhvervsuddannel-

sesrådet,

- skolen skal indgå som hensigtsmæssigt led i landsom-

fattende planlægning til opfyldelse af konstaterede

eller forventede behov for sådanne skoler, og

- skolerne skal være selvejende institutioner med ved-

tægter godkendt af DFE.

En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere

er behov for skolen, eller hvis skolen ikke overholder

regler eller påbud.

Efter erhvervsskoleloven ledes skolerne af en bestyrelse

på normalt 6-12 medlemmer, heraf 1 udpeget af amtsrådet

og mindst 1 af kommunalbestyrelser. De øvrige medlemmer

skal så vidt muligt dække skolens virkefelt. Arbejdsgi-

ver- og arbejdstagerrepræsentanter skal være ligeligt

repræsenterede og have tilknytning til det geografiske

område og det arbejdsmarked, som skolen dækker.

Ministeren kan inden for særlige skoleområder godkende

en anden sammensætning af bestyrelsen.

Skoler, der ikke er erhvervsskoler, kan godkendes til

bestemte erhvervsuddannelser. Efter bemærkningerne til

lovforslagene tager bestemmelserne sigte på, at der kan

ydes tilskud til dækning af direkte undervisningsudgif-

ter til erhvervsuddannelsen på skoler, der ikke henhører

under ministeriets ressort eller er godkendt efter anden

lovgivning, fx landbrugsskoler, gartnerskoler,

husholdningsskoler og Skovskolen.

De personalemæssige forhold for forstandere og lærere er

beskrevet i bilag 9.
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1.4.7. Styring af uddannelserne

Efter erhvervsuddannelsesloven gælden følgende:

Ministeren nedsætter et erhvervsuddannelsesråd bestående

af:

- 1 formand udpeget af ministeren,

- 8 medlemmer udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening,

- 1 medlem udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets

Arbejdsgiverforeninger,

- 1 medlem udpeget af Amtsrådsforeningen, Kommunernes

Landsforening og Københavns og Frederiksberg kommuner,

- 8 medlemmer udpeget af Landsorganisationen i Danmark,

- 1 medlem udpeget af Funktionærernes og Tjenestemæn-

denes Fællesråd og

- 1 medlem udpeget af Teknisk Landsforbund

med følgende tilforordnede:

- 1 udpeget af arbejdsministeren,

- 1 udpeget af industriministeren,

- 1 udpeget af undervisningsministeren,

- 2 udpeget af skoleledernes organisationer,

- 2 udpeget af lærernes organisationer og

- et antal særligt sagkyndige udpeget af ministeren.

Rådet har som hovedopgaver at afgive indstilling til

ministeren om:

- regler om uddannelserne i almindelighed (struktur,

mål, rammer for skoleundervisningens indhold, frita-

gelse) ,

- oprettelse og nedlæggelse af uddannelser,

- lærerkvalifikationer,

- regler om optagelse på skole og regler, der begrænser

adgang til uddannelserne,

- godkendelse af ikke-erhvervsskoler til bestemte er-

hvervsuddannelser,

- regler om rådgivning om valg af uddannelse og erhverv

og

- nyetablering af erhvervsuddannelser.
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Rådet rådgiver i øvrigt ministeren og kan afgive udta-

lelse om alle spørgsmål af betydning for uddannelserne.

Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne nedsætter

faglige udvalg bestående af et lige stort antal arbejds-

giver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Udvalgene har som hovedopgaver at:

a. Bestemme indhold i regler om:

- uddannelsens varighed og struktur, herunder fordeling

på skoleundervisning og praktik,

uddannelsens mål,

eventuelle øvrige rammer for undervisningens indhold,

bedømmelsesplan for områdefag og specialefag,

praktikuddannelsen,

Ministeren fastsætter reglerne i overensstemmelse med

udvalgenes bestemmelse, hvis de lovligt kan fastsættes.

b. Træffe afgørelse med hensyn til:

valg af grundfag for de enkelte uddannelser,

- godkendelse af praktikvirksomheder og

- afkortning eller forlængelse af uddannelsestid.

c. Følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmu-

ligheder for eget og tilgrænsende områder(r) og efter

behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og

nedlæggelse af uddannelser.

d. Virke for:

bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktik-

virksomhederne og

tilvejebringelse af praktikpladser.

e. Behandle tvistigheder mellem elever og praktikvirk-

somheder.

f. Afgive indstilling om andre adgangsveje til uddan-

nelserne.
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g. Afgive udtalelse til erhvervsuddannelsesrådet om

spørgsmål af betydning for rådets arbejde.

Hver skole nedsætter et eller flere lokale uddannelses-

udvalg, sammensat således:

- ligelig repræsentation af arbejdsgivere og

arbejdstagere,

- medlemstilknytning til uddannelsernes geografiske

område,

- et flertal udpeges af og blandt det faglige udvalg

efter indstilling fra organisationernes lokale

afdelinger og

- øvrige medlemmer udpeges af skolen,

med følgende tilforordnede:

- 1 repræsentant for skolens ledelse,

- eventuelt 1 repræsentant for skolens elever og

- eventuelt 1 repræsentant for arbejdsformidlingen.

Udvalgene har som hovedopgaver at:

- rådgive skolen i spørgsmål om uddannelser inden for

udvalgets virksomhedsområde,

- virke for samarbejde mellem skolen og det lokale

arbejdsmarked,

- afgive indstilling til skolen om valgfag af lokal

betydning og

- udføre opgaver overdraget fra de faglige udvalg.

Efter erhvervsskoleloven fører DFE tilsyn med og vejle-

der skolerne og kan indhente oplysning om uddannelserne,

eleverne, lærerne og institutionens drift i øvrigt til

brug ved tilsynet.

DFE vil således stadig have en vejledende, rådgivende og

kontrollerende funktion i forhold til uddannelse og un-

dervisning .
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Men både de faglige udvalg og skolerne vil efter er-

hvervsuddannelsesloven få større indflydelse på under-

visningen, og der vil derfor i meget højere grad blive

tale om mål- og rammmestyring af uddannelserne, sådan at

DFE udarbejder en kort beskrivelse af formål, mål og

indhold for hvert fag.

Skolerne er forpligtede i forhold til denne beskrivelse,

men den enkelte skole afgør selv, hvordan den vil nå må-

lene, hvordan den vil tilrettelægge undervisningen, og

hvilke pædagogiske metoder den vil bruge.

Rådgivnings- og tilsynspligten omfatter udarbejdelse af

eksempler på, hvordan undervisningen kan gennemføres.

1.4.8. Tilskud til skoler og skolehjem

Der ydes statstilskud til godkendte skoler.

For tiden ydes tilskuddet som refusion - inden for visse

rammer - af en række udgiftstyper.

Efter erhvervsuddannelsesloven og erhvervsskoleloven vil

tilskud til direkte undervisningsudgifter blive ydet med

et beløb pr. elev, pr. uddannelse eller efter andre ob-

jektive kriterier ("taksameterprincip"). Herudover vil

der blive ydet et rammetilskud til fællesudgifter, her-

under bygningsdrift, husleje, administration og skole-

hjem.

Hertil kommer rente- og afdragsfrie lån til opførelse,

til- og ombygning eller køb af bygninger med indtil 5/6

af bygningens opførelsesværdi eller købesum. Til mindre

til- og ombygninger kan lånet andrage indtil 100 % af

udgifterne. Der kan ydes tilskud til indretning af leje-

de lokaler.

Der kan også ydes lån til køb af udstyr m.m.
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I 1989 er der følgende skolehjemspladser inden for jord-

brug:

Slagelse Tekniske Skole 35

Dalum Tekniske Skole 5

Kolding Tekniske Skole 35

Ålborg Tekniske Skole 10 (han søgt yderligere 15)

Beder Gartnerskole 15 (har søgt yderligere 10)

Skovskolen 30-35

1.4.9. Støtte til elever.

Efg- basisuddannelsen er støtteberettigende gennem Stat-

ens Uddannelsesstøtte.

Støtten ydes til elever, der er fyldt 18 år og er foræl-

dreindtægtsbestemt indtil det fyldte 19. år.

En stor del af efg-basiseleverne fylder 18 år i løbet af

basisuddannelsen.

Den gennemsnitlige støtte pr. elev (individ, ikke års-

elev) var i skoleåret 1987/88 12.314 kr. Den udbetalte

støtte pr. elev varierer meget, da eleverne fylder 18 på

forskellige tidspunkter af året.

Der ydes ikke støtte til lærlinge og 2.dels efg- elever,

som får overenskomstmæssig løn under både praktik og

skoleophold.

Efter erhvervsskoleloven erstattes basisuddannelsen af

en 1. og 2. skoleperiode a" 20 uger. Det forventes, at

størstedelen af eleverne vil starte direkte på 2. skole-

periode med en uddannelsesaftale og dermed løn i skole-

perioderne. Udgifterne til SU vil derved formindskes.

Støttesatserne er forhøjet en del i forhold til skole-

året 1988/89.
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Staten og amtskommunerne yder tilskud til befordringsud-

gifter.

Statens samlede udgift til befordringstilskud er ca. 11

mill. kr. årlig (til alle uddannelsesområder). Den udgør

altså nogle få hundrede kr. i gennemsnit pr. elev.

Reglerne om befordringstilskud forventes ikke ændret i

forbindelse med erhvervsuddannelseslovens ikrafttræden.

1.4.10. Statslige udgifter, elevtal, kapacitetsudnyttelse

m.v.

Bilag 7 indeholder en oversigt over Undervisningsmini-

steriets udgifter til jordbrugsuddannelser.

I 1989 er der ca. 1.000 ansøgere med efg-jordbrug, som

1. prioritet. Antallet af pladser er i 1989 forhøjet med

60 til 580 pladser på basisuddannelsen.

Elevtilgangen i skoleåret 1989/90 forventes at blive:

-400 ca. til lærlingeuddannelser,

-580 til efg-basisuddannelsen og

-240 ca. til efg-2.delsuddannelser.

På alle skoler er der sket en vis "overbooking". Dette

kan - i forbindelse med, at elever over 18 år har fået

mulighed for at starte på 2. halvdel af basisuddannelsen

- komme til at betyde, at det reelle elevtal på basisud-

dannelsen kan komme op på mellem 6-700 elever.

Efg-jordbrugsskolernes kapacitet er derfor udnyttet mak-

simalt.

På jordbrugsområdet er den gennemsnitlige holdstørrelse

14,7 (elev/lærertimeratioen).
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Holdstørrelsen kan variere fra nogle få elever til fx

traktor-undervisning til over 20 elever i teoriundervis-

ning.

I 1988/89 er der 853 årselever på de 6 jordbrugsskoler

(lærlinge, efg-basisuddannelse og 2.del).

Der er herudover ca. 178 årselever fordelt på Skovskolen

(skovbrugeruddannelse) og Vilvorde og Søhus gartnersko-

ler (gartneruddannelsen).

I alt er der således 1.031 årselever på efg-og lærlinge-

uddannelser på jordbrugsområdet.

Som det fremgår af bilag 7 er den gennemsnitlige grund-

udgift til tilskud pr. årselev på de 6 jordbrugsskoler

55.467 kr.

Udgiften pr. årselev svinger noget fra skole til skole,

bl.a. afhængig af de bygningsmæssige forhold.

Dertil kommer ca. 2 mio. kr. til særligt bevilget udstyr

svarende til 1.940 kr. pr årselev.

Dertil kommer også tilskud til skolehjem. I 1988/89 er

udgiften 6.8 mio. kr. til jordbrugsskolerne svarende til

6.596 kr. pr årselev.

Eleverne på skolehjem betaler 40 kr. pr. kostdag. Dette

giver staten en indtægt på (250 kostdage x kr.40 x 125

elever) 1,25 mio. kr. svarende til 1.212 kr. pr. årse-

lev.

Den gennemsnitlige udgift pr. årselev i 1988/89 er

således ca. 62.800 kr. (excl. SU).
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Kapitel 2

Videregående teknikeruddannelser og

erhvervsrettede efter- og videreuddannelser

under Undervisningsministeriet

Nedenfor beskrives 2 uddannelsessystemer, som er rele-

vante for udvalgets overvejelser og forslag.

2.1. Videregående teknikeruddannelser

2.1.1. Lovgrundlag

Efter lov nr. 232 af 22. april 1987 om videregående tek-

nikeruddannelser m.v. (teknikerloven) tilbyder tekniske

skoler videregående teknikeruddannelser, der bygger på

de grundlæggende faglige uddannelser.

Der er hidtil ikke tilbudt uddannelser på jordbrugsom-

rådet.

Loven administreres af Direktoratet for Erhvervsuddan-

nelserne (DFE)

2.1.2. Uddannelserne og deres indhold

Uddannelserne grupperes normalt i områder, efter slægt-

skab med hensyn til funktioner snarere end branchetil-

hørsforhold .

Uddannelserne omfatter undervisning af teoretisk og

praktisk karakter.
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Fagrækken omfatter:

- teknologiske, værksteds-, laboratorie-, drifts-, og

virksomhedstekniske fag,

- almene fag, der danner grundlag for de tekniske og

teknologiske fag (fx matematik, fysik, kemi, datalære,

ledelsesværktøjer, fremmedsprog, samfundsorientering),

- tilvalgsfag, og

- fag, som tilgodeser lokale behov.

Uddannelserne varer i almindelighed mellem 1 og 2 år som

heltidsundervisning. Med udtrykket "i almindelighed"

tilsigtes iflg. bemærkningerne til lovforslaget "en vis"

fleksibilitet.

Ministeren fastsætter eksamensordninger for uddannelser-

ne efter indstilling fra teknikerrådet og teknikerudval-

gene (kap. 2.1.5.).

2.1.3. Adgangskrav og optagelse

Adgang er betinget af enten en erhvervsfaglig uddannelse

inden for det specifikke område eller gennemført tekni-

ker- eller ingeniørforkursus ("tif-kursus"), fx et værk-

stedskursus .

Antallet af uddannelsespladser og deres placering

fastsættes centralt.

Den enkelte skole fastsætter optagelseskriterier og

-procedurer, hvis der er flere kvalificerede ansøgere

end pladser.

2.1.4. Kompetence efter uddannelserne

Uddannelserne er erhvervskompetencegivende uddannelser

placeret i området mellem grundlæggende faglige uddan-

nelser og grundlæggende tekniske uddannelser på den ene

side og ingeniøruddannelser på den anden side.
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Der er udarbejdet meritbestemmelser i forhold til inge-

niøruddannelserne, og der er planlagt dels ingeniørfor-

kurser, som skal give teknikere adgang til ingeniørud-

dannelserne, dels flere konstruktøruddannelser.

For tiden er kun byggeteknikeruddannelsen umiddelbart

adgangsgivende til videreuddannelse (byggekonstruktør-

og arkitektuddannelserne).

2.1.5. Uddannelsernes fordeling på skoler samt styring

af uddannelserne

Uddannelserne fordeles efter en udbygningsplan, udar-

bejdet af DFE.

De små skoler har sædvanligvis ikke teknikeruddannelser.

Ministeren nedsætter et teknikerråd bestående af:

- en formand udpeget af ministeren,

- 2 medlemmer udpeget af erhvervsuddannelsesrådet,

- 8 medlemmer af de arbejdsgiverorganisationer, inden

for hvis område teknikere beskæftiges (i bemærkninger-

ne forudsagdes bl.a. SALA) og

- 8 medlemmer af de arbejdstagerorganisationer, der

organiserer teknikerne (bl.a. LO)

med følgende tilforordnede:

- 3 uafhængige særligt sagkyndige udpeget af ministeren

efter indstilling fra rådet,

- 2 repræsentanter udpeget af skoleledernes og lærernes

organ isat ioner,

- 1 repræsentant fra Arbejdsministeriet og

- 2 repræsentanter fra Undervisningsministeriet.
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Rådet har til opgave at:

- afgive indstilling til ministeren om oprettelse og

nedlæggelse af uddannelser, opdeling i områder, rammer

for uddannelsernes og fagenes mål, uddannelsernes

struktur, varighed, adgangsbetingelser, eksamensord-

ninger, optagelse og generelle krav til lærerkvalifi-

kationer,

Rådet rådgiver i øvrigt ministeren og kan afgive udta-

lelse om alle spørgsmål af betydning.

Efter indstilling fra teknikerrådet nedsætter ministeren

et teknikerudvalg for hvert uddannelsesområde

- bestående af normalt 7-11 medlemmer og tilforordnede

og

- sammensat ligeligt af repræsentanter for arbejdsgiver-

og arbejdstagerorganisatioerne inden for området

med følgende tilforordnede:

- 1 repræsentant for hhv. ministeren og lærernes og

skoleledernes organisationer,

- evt. yderligere et antal særligt sagkyndige udpeget af

ministeren efter indstilling fra et teknikerudvalg.

Udvalgene har til opgave at:

- afgive indstilling til ministeren - inden for området

og de fastsatte rammer - om oprettelse og nedlæggelse

af uddannelser, uddannelsernes og fagenes mål, uddan-

nelsernes struktur, varighed, adgangsbetingelser, ek-

samensordninger, optagelse og generelle krav til læ-

rerkvalifikationer.

- følge udviklingen inden for området med hensyn til

behov for ændringer eller oprettelse af uddannelser,

herunder fornyelse i form af efteruddannelser.



67

Udvalgene kan i øvrigt afgive udtalelse om alle spørgs-

mål af betydning for området.

I samråd med de lokale afdelinger af de organisationer,

der er repræsenteret i teknikerudvalget, nedsætter hver

skole et eller flere lokale undervisningsudvalg bestå-

ende af lokale fagkyndige og med repræsentation af or-

ganisationer, lærere og studerende.

Undervisningsudvalget har til opgave at:

- rådgive skolen i spørgsmål vedrører uddannelsen, her-

under efteruddannelse,

- medvirke til at formidle forbindelsen mellem studeren-

de og erhverv under uddannelsen og ved dennes afslut-

ning og

- tage initiativ over for skolen med hensyn til etable-

ring af lokalt tilpassede dele af uddannelsen.

DFE udsteder regler om de enkelte uddannelser.

Disse regler fastsættes ikke som detaljerede indholds-

beskrivelser, men i form af målbeskrivelser med mange

frihedsgrader for så vidt angår undervisningens indhold.

Det er således de enkelte skoler, der løbende og uden

regelændringer fornyer og tilpasser uddannelserne.

De enkelte skoler skal følge behovet for udvikling af

uddannelserne og kan afgive forslag til ministeren ved-

rørende behov for ændringer og nye initiativer.

2.1.6. Tilskud til skoler

Der ydes tilskud efter samme regler som for erhvervs-

uddannelser (kap. 1.4.8.)
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2.1.7. Støtte til elever

Uddannelserne er SU-støtteberettigende.

Da der er tale om uddannelser på videregående niveau,

gives ikke støtte til befordring, og eleverne har ikke

adgang til at bo på skolehjem.

2.1.8. Statslige udgifter

Den gennemsnitlige udgift pr. årselev er 65.360 kr. i

1989. Hertil kommer udgifter til SU.

2.2. Erhvervsrettede efter- og videreuddannelser

2.2.1. Lovgrundlag

E^ter lov nr. 271 af 6. juni 1985 og bekendtgørelse nr.

479 af 2, juli 1987 om efteruddannelse (erhvervsrettede

kurser m.v.) kan uddannelsesinstitutioner under Under-

visningsministeriet og Kulturministeriet gennemføre er-

hvervsrettede efter- og videreuddannelser, med fuld el-

ler delvis brugerbetaling.

Institutionerne skal følge gældende regler for indtægts-

dækket virksomhed.

Loven administreres fortrinsvis af Direktoratet for Er-

hvervsuddannelserne (DFE) og Direktoratet for de Videre-

gående Uddannelser (DVU).
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2.2.2. Kurserne og deres indhold

Kurser med statstilskud til delvis dækning af kursusud-

gifterne skal:

- være tilrettelagt specielt for voksne med hensyn til

indhold, struktur og pædagogik,

- have et indhold, der er fastlagt af uddannelsesinsti-

tutionen i samarbejde med det lokale erhvervsliv og

- opfylde følgende erhvervs-, arbejdsmarkeds- og uddan-

nelsespolitiske kriterier, fastsat af ministeren efter

indhentet udtalelse fra Efteruddannelsesrådet:

- sigte imod at styrke eksporterende og importkonkur-

rende virksomheders fornyelsesproces gennem omstil-

ling til ny teknologi, inddragelse af nye markeds-

muligheder eller forøgelse af produktivitet og

kvalitet,

- opfylde dokumenterede, aktuelle eller forudsigelige

behov for efter- og videreuddannelse hos flere virk-

somheder, herunder ikke mindst små og mellemstore,

- skabe nye efter- og videreuddannelsesmuligheder, og

dermed supplere og inspirere fremfor at dublere

eksisterende uddannelsesaktiviter,

- må ikke være reserveret alene for deltagerne fra en

enkelt virksomhed og

- må ikke indebære urimelige forvridninger i forhold

til det private kursusmarked eller andre offentlige

eller offentligt støttede institutioner.

Forsøgs- og udviklingsarbejde med statstilskud skal:

- opfylde ovennævnte erhvervs-, arbejdsmarkeds- og ud-

dannelsespolitiske kriterier og

- have en klar fornyelseseffekt og sigte mod konkret

indlæring.
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2.2.3. Adgangskrav og optagelse

Adgang til kurser med tilskud til brugerbetaling har

personer, der falder ind under en af følgende kategori-

er:

- mellemgruppen mellem faglærte og personer med lang

videregående uddannelse,

- personer, der efter kurserne skal varetage funktioner

i virksomheder som teknikere, arbejdsledere, eksport-

medarbejdere, mellemledere el. lign., alle uden lang

videregående uddannelse,

- selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægte-

fæller uden lang videregående uddannelse,

- iværksættere uden lang videregående uddannelse eller

- personer, der har uddannelsesbehov fælles med

ovennævnte grupper og

- personer, der er 25 år eller derover eller har haft

tilknytning til arbejdsmarkedet mindst 3 år.

Tilmelding kan ske på eget initiativ eller af en virk-

somhed .

2.2.4. Kompetence efter uddannelserne

Kurserne er ikke kompetence- eller meritgivende.

2.2.5. Kursussteder

Kurserne afholdes på uddannelsesinstitutioner, i virk-

somheder eller andetsteds.

2.2.6. Styring af kurserne

Ministeren nedsætter et Efteruddannelsesråd med del-

tagelse af de berørte organisationer, institutioner og

myndigheder.
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Rådet har til opgave at udtale sig om de erhvervs-,

arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske kriterier og om

generelle bestemmelser.

Herudover kan rådet udtale udtale sig om alle spørgsmål

af væsentlig betydning for de erhvervsrettede efter- og

videreuddannelser.

Ministeren fastsætter bestemmelser om bevilling af til-

skud og kan fastsætte bestemmelser om betaling af kur-

susudgifter .

Indhold og kursustilrettelæggelse fastsættes af uddan-

nelsesinstitutionen i samarbejde med det lokale

erhvervsliv.

2.2.7. Tilskud til forsøgs- og udviklingsarbejde

Der ydes tilskud til både nyudvikling og lokal tilpas-

ning af andetsteds udviklet kursus samt til at kvali-

ficere lærere til at gennemføre et konkret kursus.

Der kan ydes tilskud til hele ansøgningen eller en del

af den.

I særlige tilfælde kan der stilles udstyr og inventar

til rådighed.

2.2.8. Tilskud til hel eller delvis dækning af kursus-

udgifterne

Der ydes tilskud pr. elevtime med følgende beløb:

- virksomhedstilmeldte deltagere kr. 20

- tilmeldte på eget initiativ, herunder ledige., kr. 45

Der ydes ikke tilskud til offentligt ansatte tilmeldt af

arbejdsgiveren.
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Til deltagere på dagkurser ydes der herudover voksenud-

dannelsesstøtte med 40 kr. pr. elevtime, hvis de:

- er tilmeldt på eget initiativ,

- ikke modtager løn, arbejdsløshedsdagpenge, uddannel-

sesydelse, iværksætterydelse, statens uddannelses-

støtte eller anden lignende offentlig ydelse.

Der kan - af skolen - ydes voksenuddannelsesstøtte til

een virksomhedstilmeldt deltager fra hver virksomhed.

2.2.9. Statslige udgifter

Den statslige udgift til både driftstilskud og voksen-

uddannelsesstøtte er ca. 84.000 kr. pr. årselev.

Den årlige finanslovbevilling er ca. 140 mio. kr. I 1988

blev der anvendt ca. 40 % af bevillingen. Heraf blev 70

% anvendt til udvikling og ca. 30 % til afvikling af

kurserne.
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Kapitel 3

Udvalgets overvejelser

3.1. Overordnede hensyn

Udvalget har for hver uddannelsestype/niveau overvejet,

hvordan følgende hensyn bedst tilgodeses:

1) Bedre udnyttelse af de samlede ressourcer inden for

hele jordbrugsområdet.

2) Overskuelige og sammenhængende uddannelsessystemer

med bredest mulige indgange, efterfølgende speciali-

sering og størst mulig meritoverførsel/mindst mulig

spildtid ved uddannelsesskift.

3) Motivering af elever til at fuldføre en uddannelse.

4) Lige vilkår for elever og skoler ved uddannelser, der

reelt begrunder lige vilkår.

5) Erhvervslivets - skiftende - behov for uddannelser.

6) Relevant sammensætning af styringsorganer.

7) Administrativ forenkling.

8) Traditionelt betingede forhold.

9) Fremkomne tilkendegivelser.

Målet har været at etablere jordbrugsuddannelser, som

både elever og erhverv vil anse for en forbedring.

Udvalget har undersøgt og vurderet, om der kan foretages

samordning af jordbrugsuddannelser.

VED "SAMORDNING" FORSTÅR UDVALGET: SAMLING AF UDDANNEL-

SER UNDER SAMME LOVOMRÅDE MED FÆLLES UDDANNELSES- OG

SKOLESTRUKTUR.

Udvalget mener, at samordning i denne forstand bedst

tilgodeser de fleste af ovennævnte hensyn på en gang.
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Efter kommissoriet skal udvalget bl.a. overveje mulighe-

derne for en integrering af landmandsuddannelsen med ud-

dannelser omfattet af lov om erhvervsuddannelser (er-

hvervsuddannelsesloven) og lov om videregående tekniker-

uddannelser m.v. (teknikerloven).Disse love er i sig

selv udtryk for samordning af uddannelser på faglært ni-

veau og teknikerniveau.

3.2. Tilkendegivelser

Landbrugsskolerne har ønsket en særlig lov, som bl.a.
sikrer, at uddannelserne styres af et fagligt udvalg,
repræsentativt sammensat af alle relevante parter.

I overensstemmelse hermed har De danske Landboforenin-
ger, Danske Husmandsforeninger, Danmarks Landboungdom og
Foreningen for danske Landbrugsskoler (kap.1.2.7.) i et
fælles brev til udvalget foreslaet, ät hele den grund-
læggende landbrugsuddannelse og tilknyttede overbyg-
ningskurser m.v. - evt. tillige efg-jordbrugsuddannelser
- samles i en særlig lov for landbrugsskoler og land-
brugsuddannelser, og at disse uddannelser flyttes til
Undervisningsministeriet.

De 4 foreninger begrunder ønsket med, at

- den historiske forbindelse til højskolen som skoleform
ikke ønskes aldeles afbrudt,

- landbrugserhvervet ikke i samme grad som andre erhverv
er organiseret på traditionel måde af arbejdsgivere og
arbejdstagere, og mange bedrifter ingen medarbejdere
har,

- uddannelsen derfor tager sigte på, at næsten alle skal
kunne udføre ledelsesfunktioner og praktiske opgaver
samt tage selvstændigt ansvar for store værdier.

Foreningerne konkluderer, at erhvervsuddannelsesloven
ikke passer til landbruget, og de giver udtryk for den
opfattelse, at

- en samordning af landbrugsuddannelserne må tage hensyn
til den realitet, at landbruget er anderledes organi-
seret end andre erhvervsområder og

- det fortsat bør være de 4 foreninger bag landmandsud-
dannelsen, som har hovedindflydelsen på styring og
gennemførelse af uddannelsen.

Foreningerne peger også på § 26 i erhvervskoleloven som
mulighed for tilskudsmæssig ligestilling med erhvervs-
skoler.
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Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger
mener, at det er af afgørende betydning, at der etable-
res et samlet hovederhvervsområde for jordbrugsområdet
omfattende også landmandsuddannelsen, idet det føles som
et stort problem, at nært beslægtede uddannelser foregår
i forskelligt regi.

Tolvmandsforeningerne mener, at landmandsuddannelsen bør
have klar status som erhvervsuddannelse, så der kan op-
nås korrespondance med de øvrige uddannelser og dermed
bedre ressourceudnyttelse.

Landbrugets Arbejdsgiverforening mener, at samling af
landbrugsuddannelserne under erhvervsuddannelsesloven
forekommer logisk, muliggør en bedre koordination med
øvrige uddannelser under jordbrugsområdet og dermed
langt større anvendelse af meritoverførsel, vil kunne
føre til en bedre ressourceudnyttelse og vil være langt
enklere for eleverne at overskue.

Landsorganisationen i Danmark mener, at det klart vil
styrke uddannelserne inden for landbruget og dermed for-
bedre grundlaget for den fremtidige erhvervsmæssige ud-
vikling, hvis landbrugsuddannelserne bliver koordineret
med de øvrige erhvervsuddannelser.

Dansk Erhvervsgartnerforening har givet udtryk for den
opfattelse, at det er magtpåliggende for gartnerskoler-
ne, at både de egentlige landbrugsuddannelser og de til-
svarende gartneriske henføres til DFE og mener, at hele
jordbrugsområdet bør følge de love og principper, der
gælder for erhvervsuddannelserne.

Foreningen mener, at det er landbrugsskolernes situation
med manglende tilgang til erhvervet, som er baggrund for
ønsket om en særlig lov.

Foreningen gør opmærksom på, at situation er helt ander-
ledes for gartnerierhvervet, som er i besiddelse af sta-
dig større dynamik, større produktion og eksport, større
beskæftigelse og dermed stigende tilgang til faget.

Foreningen mener endvidere, at kravet til højteknologisk
uddannelse, behovet for plantefysiologisk viden og ikke
mindst nødvendigheden af en målrettet sælgeruddannelse,
er et vigtigt argument for en moderne erhvervsuddannelse
i DFE-regi.

Foreningen har tillige påpeget det uheldige i, at gart-
nerskolerne ikke er omfattet af den økonomiske ligestil-
ling (særligt tilskud, kap. 1.2.8.).

Rigsrevisionen har givet udtryk for den opfattelse, at
en samordning af de forskellige landbrugsuddannelser ba-
seret på vurderinger af det fremtidige behov for land-
brugsuddannede vil kunne give den bedste udnyttelse af
den samlede uddannelseskapacitet.
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Der har været fremsat forslag til folketingsbeslutning
om overførsel af uddannelserne til landbrugs- og gartne-
ritekniker til lov om videregående teknikeruddannelser
m. v.

I betænkningen fra udvalget vedrørende revision af de
grundlæggende erhvervsuddannelser, Nordskov Nielsen-ud-
valget , blev foreslået, at det skulle overvejes, om de
specielle uddannelser (fx landmandsuddannelsen) bør sø-
ges indarbejdet i det samordnede erhvervsuddannelsessy-
stem.

Begge gartnerskoler under DFF har søgt om godkendelse
som teknisk skole, og den tidligere Beder Gartnerskole
er blevet godkendt som teknisk skole.

3.3. Samordning af uddannelser på faglært niveau

Adgangsveje, struktur og indhold for de eksisterende

jordbrugsuddannelser på faglært niveau (gartneri, skov-

brug og landbrug) er beskrevet i kapitel 1.2. og 1.4.

Længde og struktur af disse uddannelser fremgår af bilag

11.

3.3.1. Fælles uddannelsesstruktur under erhvervsuddan-

nelsesloven

I overensstemmelse med kommissoriet har udvalget over-

vejet mulighederne for en integrering af landmandsud-

dannelsen med uddannelser omfattet af erhvervsuddannel-

sesloven.

Erhvervsuddannelsesloven indeholder bl.a. følgende be-

stemmelser om formål m.v.:

§ 1, stk. 1. Undervisningsministeren tilrettelægger et
samordnet system af erhvervsuddannelser med henblik på
den private og den offentlige sektors forskellige be-
skæftigelsesområder.
Stk. 2. Dette uddannelsessystem skal tilrettelægges så-
ledes, at det i videst muligt omfang er egnet til at:
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1) motivere unge til uddannelse og sikre, at alle unge,
der ønsker en erhvervsuddannelse, får reelle mulighe-
der herfor og fon at vælge inden for en større fler-
hed af uddannelser,

2) give unge en uddannelse, der både giver grundlag for
deres fremtidige arbejdsliv og bidrager til deres
personlige udvikling og til deres forståelse af sam-
fundet og dettes udvikling,

3) imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige
og generelle kvalifikationer vurderet under hensyn
til den erhvervsmæssige og samfundsmæssige udvikling,
herunder udviklingen i erhvervsstruktur, arbejdsmar-
kedsforhold, arbejdspladsorganisation og teknologi,
og

4) give de uddannelsessøgende grundlag for videreuddan-
nelse.

Efter lovens § 15 skal uddannelserne søges tilrettelagt
med en betydelig bredde, herunder i arbejdsområde og
funktion, med henblik på at kunne opfylde skiftende kva-
lifikationsbehov på arbejdsmarkedet og at kunne give
grundlag for videreuddannelse, herunder videregående ud-
dannelse .

Udvalgets model for samordnede jordbrugsuddannelser på

faglært niveau

Udvalget har opstillet en model for samordnede jord-

brugsuddannelser (gartneri, skovbrug og landbrug) under

erhvervsuddannelsesloven.

Modellen fremgår af bilag 12.

Udvalget har følgende kommentarer til modellen:

Uddannelsernes indgangsveje og forløb

Uddannelserne er tilrettelagt som vekseluddannelser med

skift mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Uddannelserne kan indledes enten på skole eller i en

virksomhed (på grundlag af en uddannelsesaftale).

Elever med uddannelsesaftale kan indlede uddannelsen en-

ten med 2. skoleperiode eller med hele praktikopholdet

eller en del af det. Den fulde praktikperiode på 12 mdr.

kan deles i 2 perioder, hvoraf den første højst kan være

på 6 mdr.
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Efter lovens § 5, stk. 3, kan undervisningsministeren

efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet og ved-

kommende faglige udvalg fastsætte, at alle elever i en

uddannelse er fritaget fon 1. skoleperiode, uden at den

samlede uddannelsestid bliver tilsvarende afkortet. Ef-

ter samme bestemmelse er elever, der er fyldt 18 år, på

tilsvarende vilkår fritaget for 1. skoleperiode.

Uddannelsens indhold og varighed er fælles for eleverne,

uanset om den indledes på skole eller i praktik. Dog er-

stattes 1. skoleperiode af praktik af tilsvarende varig-

hed for elever, der begynder med uddannelsesaftale eller

med 2. skoleperiode.

Det er udvalgets opfattelse, at de fleste elever vil fo-

retrække at starte i praktik for straks at prøve kræfter

med erhvervet, mens 1. skoleperiode er relevant for ele-

ver, som ikke ved, om de har mest lyst til og de bedste

forudsætninger for gartneri eller landbrug, herunder

skovbrug.

Elever med uddannelsesaftale får løn både i praktik og i

de skoleperioder, som er omfattet af aftalen.

Valgfriheden mellem adgangsveje er en forbedring for e-

leverne i forhold til den eneste hovedadgangsvej (8

ugers skole) til landmandsuddannelsens modul 1.

1. skoleperiode omfatter 20 ugers praktisk og teoretisk

undervisning i emner fra et eller flere uddannelsesområ-

der inden for erhvervsuddannelserne samt valgfag af be-

tydning for elevens fortsatte uddannelse. Der bør kunne

tilrettelægges en 1. skoleperiode med emner alene fra

gartneri, landbrug og skovbrug.

Efter 1. skoleperiode kan eleven vælge uddannelse inden

for en hvilken som helst erhvervsuddannelse.



79

Disse valgmuligheder er en forbedring for eleverne i

forhold til landmandsuddannelsens modul 1, og 1. sko-

leperiode giver eleverne grundlag for en kvalificeret

beslutning om uddannelsesvalg.

1. skoleperiode indebærer en forlængelse med 20 uger i

forhold til både modellens via andre adgangsveje og

landmandsuddannelsens modul 1-2.

Det skønnes dog, at kun et fåtal af eleverne vil indlede

uddannelsen med 1. skoleperiode.

Udvalget ønsker principielt ikke en forlængelse af land-

mandsuddannelse, men har som nævnt ovenfor konstateret,

at det kan blive en konsekvens af ligestillingen med

andre erhvervsuddannelser.

Valg af 2. skoleperiode som indledning vil i hvert fald

være naturlig for elever, som ved, at de vil være land-

mænd og har praktisk kendskab til erhvervet.

Efter 2. skoleperiode inden for landbrug, herunder skov-

brug, kan eleven vælge uddannelse som skovbruger, jord-

brugsmaskinfører, faglært landmand eller dyrebruger.

Efter 2. skoleperiode inden for gartneri kan eleven væl-

ge uddannelse som anlægsgartner, væksthusgartner, og

frilandsgartner.

Også disse valgmuligheder er en forbedring for eleverne

i forhold de eksisterende vilkår for skift mellem land-

mandsuddannelsen og efg-jordbrug (dyrebruger, jordbrugs-

maskinfører og skovbruger) (kap. 1.2.3. og 1.2.4.).

Som det fremgår muliggør modellen, at 2. skoleperiode er

fælles for landbrug og skovbrug. (Der kan herudover i et

vist omfang være fællesundervisning med uddannelser in-

den for gartneri).
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Dette er begrundet i, at mange grundlæggende fagområder

vedrørende jord, biologi, teknik og arbejdsmiljø er fæl-

les for uddannelserne inden for landbrug, gartneri og

skovbrug.

Også erhvervsmæssigt er der berøringsflader: En fjerde-

del af alle landbrug har skov, næsten alle har træer og

levende hegn, mange har juletræer, gartnerisk nichepro-

duktion bliver mere og mere almindelig for landbrugere,

90 % af privatejede skove hører sammen med landbrug, og

i både statslige og private skove dyrkes pyntegrønt, ju-

letræer og gartneriske afgrøder.

En fælles 2. skoleperiode for landbrug, herunder skov-

brug er derfor en forbedring for eleverne.

Praktik, elevernes retsstilling m.v.

Praktikuddannelsen gennemføres efter regler, der - lige-

som regler om skoleundervisningens mål og rammer - fast-

sættes efter de faglige udvalgs bestemmelse. Praktikud-

dannelsen foregår på virksomheder, der er godkendt af

de faglige udvalg.

De faglige udvalg har mulighed for at tilknytte bistand,

fx ungdomskonsulenten, som medvirker ved administratio-

nen af praktikken i landmandsuddannelsens modul 1 og 2

(kap. 1.2.2.).

Godkendelsen af praktiksteder i hele uddannelsen er en

videreudvikling af den nyordning, som er fastsat for

landmandsuddannelsen af de 4 foreninger (kap. 1.2.2.).

Der skal indgås en skriftlig uddannelsesaftale mellem

eleven og en eller flere virksomheder. Aftalen skal om-

fatte alle praktik- og skoleperioder efter 1. og evt. 2.

skoleperiode, jf. ovenfor. De første 3 mdr. af prak-

tiktiden er prøvetid, men i øvrigt kan aftalen ikke op-

siges af parterne.
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Uddannelsesaftalen skal angive den løn, praktikvirksom-

heden skal betale til elever under praktikophold og sko-

leophold omfattet af aftalen. Lønnen skal mindst udgøre

den løn, den er fastsat ved kollektiv overenskomst inden

for uddannelsesområdet.

Disse og øvrige retlige forhold for eleverne er nøje re-

guleret i loven. Erhvervsuddannelseslovens bestemmelser

om elevernes retsstilling er en forbedring for eleverne

i landmandsuddannelsen, som nu er omfattet af medhjæl-

perloven .

Det er også en forbedring for eleverne i landmandsuddan-

nelsen, at de bliver omfattet af reglerne om statsligt

og amtskommunalt befordringstilskud.

De brede indgange og den efterfølgende specialisering

ventes at motivere eleverne til at videreføre uddannel-

sen, og vil antagelig tiltrække flere og medvirke til at

begrænse det hidtil meget store frafald i landmandsud-

dannelsen .

Afbureaukratisering m.v.

For erhvervene - og dermed til gavn også for eksporten -

vil disse forbedringer medvirke til at styrke rekrutte-

ringen både kvantitativt og kvalitativt. Dette er ikke

mindst vigtigt for landbrugserhvervet.

Med forbedrede uddannelser og klart defineret kompeten-

ceniveau vil eleverne være mere attraktive også for er-

hvervslivet i øvrigt.

En fælles uddannelsesstruktur vil muliggøre, at der be-

vares et hovederhvervsområde for jordbrugsuddannelserne

og dermed fjerne de sidste ca. 15 års uklarhed.
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En fælles uddannelsesstruktur er udtryk for en afbureau-

kratisering, fordi der kun vil være et system at admini-

strere og kun et ministerområde involveret.

Udvalget finder, at erhvervsuddannelsesloven kan tilgo-

dese også landmandsuddannelsen og landbrugserhvervet, og

at en fælles uddannelsesstruktur under denne lov vil

tilgodese alle de overordnede hensyn (kap. 3.1.). Det er

herunder meget væsentligt, at eleverne i landmandsuddan-

nelsen opnår samme kompetenceniveau, uddannelsesmæssige

vilkår og rettigheder som elever i øvrige erhvervsud-

dannelser.

Udvalgets opfattelse er i overensstemmelse med en række

af synspunkter i de tilkendegivelser, som er refereret i

kap. 3.2.

Sammensætning af rådgivende organer

Udvalget er opmærksom på, at sammensætningen af rådgi-

vende organer m.v. i erhvervsuddannelseslovens regi ikke

giver landbrugets interesseorganisationer samme mulighed

for indflydelse, som de har på landmandsuddannelsens mo-

dul 1 og 2.

Som påpeget af De danske Landboforeninger, Danske Hus-

mandsforeninger, Danmarks Landboungdom og Foreningen for

danske Landbrugsskoler er der i landbruget en organisa-

tionsstruktur og arbejdstager/arbejdsgiverstruktur, der

er væsensforskellig fra andre erhverv.

Udvalget er enig i disse betragtninger og mener derfor,

at der kan være behov for særbestemmelser i erhvervsud-

dannelsesloven, som giver landbrugets interesseorganisa-

tioner repræsentation i rådgivende organer i sager om

uddannelsen til faglært landmand.



83

Økonomi

Trods en forlængelse af landmandsuddannelsen som følge

af erhvervsuddannelseslovens system, jf. ovenfor, vil en

fælles uddannelsesstruktur efter denne model og med en

fælles skolestruktur under erhvervsskoleloven (kap.

3.3.2.) give en besparelse for staten (kap. 4.4.6. og

bilag 8).

Ved beregning af besparelsen er der ikke taget hensyn

til de økonomiske konsekvenser for Arbejdsmarkedets E-

levrefusion og for amtskommunerne (udgifter til befor-

dringstilskud).

3.3.2%Fælles skolestruktur under erhvervskoleloven

Som det fremgår af kap. 3.1. indebærer samordning efter

udvalgets definition både en fælles uddannelsesstruktur

og en fælles skolestruktur.

Dette betyder, at de samordnede jordbrugsuddannelser,

som udvalget har opstillet en model for, skal foregå på

skoler, herunder nuværende landbrugsskoler, som er god-

kendt som erhvervsskoler.

Udvalget mener dog, at Skovskolen bør bevare sin status

under Landbrugsministeriet med tilskud til skovbrugerud-

dannelsen efter erhvervsskolelovens § 26, stk. 1 (kap.

3.8.1.)

Efter lov om erhvervsskoler (erhvervsskoleloven) giver

erhvervsskoler undervisning inden for erhvervsuddannel-

serne og tilgrænsende uddannelser.

Erhvervsskoleloven har til formål at sikre de enkelte

skoler bedre muligheder for at bidrage til den samlede

erhvervsuddannelsesreform, herunder for at imødekomme de

unges uddannelsesønsker, sikre lokal arbejdsmarkedstil-
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pasning samt pædagogisk og økonomisk ansvarlig tilrette-

læggelse af skolens virksomhed.

Loven giver grundlag for, at skolerne udvikler sig som

lokale dynamiske erhvervsrettede uddannelsescentre, som

udover erhvervsuddannelser også varetager andre opgaver,

fx erhvervsrettet efter- og videreuddannelse m.v.

Overgang til de tjenestetids- og normeringsregler, som

gælder for erhvervsskoler vil medføre besparelser i form

af mindre lærerforbrug, bl.a. ved bortfald af kostskole-

formen (kap. 4.4.6.)

Hvis det besluttes at koncentrere uddannelserne på et

mindre antal skoler, vil også det medføre besparelser

p.gr.a. færre bygningstilskud.

Kostskoleformen

Erhvervsskoler skal - og kan - ikke indrettes som kost-

skoler, som det er obligatorisk for landbrugsskoler.

Kostskoleformen er karakteristisk ved, at skolen danner

ramme om et samliv mellem elever, lærere, forstander og

øvrige ansatte.

Imidlertid bor stadig færre af landbrugsskolernes an-

satte på skolen eller i dens nærmeste omgivelser. Ofte

bor de endog temmelig langt væk. På nogle skoler bor kun

forstanderen.

Hertil kommer, at mange skoler har udviklet sig til i

høj grad at være egnsskoler. En meget stor del af ele-

verne har motorkøretøj og dermed mulighed for at tage

hjem i weekender og om aftenen. Denne mulighed udnyttes

i udstrakt grad.

Udvalget finder ikke, at kostskoleformen er en forudsæt-

ning for uddannelse af landmænd.
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Der skal dog fortsat være værelser til rådighed til o-

vernatning for elever og lærere i forbindelse med prak-

tiske øvelser uden for sædvanlig arbejds- og undervis-

ningstid.

Kostfaciliterne vil kunne anvendes som skolehjem og til

udlejning til elever, som ikke er berettiget til ophold

på skolehjemsvilkår (kap. 4.4.4.)

Skolebestyrelser

Udvalget er opmærksom på, at sammensætningen af er-

hvervsskolernes bestyrelser (kap. 1.4.6.) ikke giver

landbrugets interesseorganisationer den indflydelse, som

de i praksis har i landbrugsskolernes bestyrelser.

Da skolerne for tiden primært uddanner selvstændige i

landbruget og på grund af erhvervets særlige struktur

(kap. 3.3.1.) mener udvalget, at der kan være behov for

en særbestemmelse i erhvervsskoleloven eller godkendelse

af en særlig sammensætning efter lovens § 5, stk. 6, som

tilgodeser interesseorganisationernes ønske om indfly-

delse.

3.4. Samordning af uddannelser på teknikerniveau

Hvis der sker samordning af uddannelserne på faglært ni-

veau, mener udvalget, at en samordning af uddannelserne

også på teknikerniveau vil være et naturligt led i afbu-

reaukratiseringsbestræbelserne, bl.a. fordi både er-

hvervsuddannelser og videregående teknikeruddannelser

foregår på erhvervsskoler.

En manglende samordning på det ene niveau betyder, at

samordning på det andet kun i mindre grad kan tilgodese

hensynene til både økonomi, administrativ forenkling og

elever.
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3.4.1. Fælles uddannelsesstruktur under teknikerloven

I overensstemmelse med kommissoriet har udvalget over-

vejet mulighederne for en integrering af eksisterende

jordbrugsuddannelser på teknikerniveau (kap. 2.1.) med

uddannelser omfattet af teknikerloven.

Med teknikerloven fik de videregående teknikeruddannel-

ser i 1987 deres selvstændige lovgrundlag og dermed en

regulering på egne forudsætninger. Loven er således ud-

tryk for en samordning af uddannelser på teknikerniveau.

Formålet var bl.a. en konsekvent synliggørelse af disse

uddannelser, deres adgangsveje og beskæftigelsesmulighe-

der for de uddannede.

Teknikeruddannelserne bygger på uddannelser på faglært

niveau.

Teknikeruddannelsernes system er beskrevet i kap. 2.1.

Der er ingen videregående teknikeruddannelser på jord-

brugsområdet under denne lov.

Udvalgets model for samordnede jordbrugsuddannelser på

teknikerniveau

Udvalget har opstillet en model for samordnede jord-

brugsuddannelser på teknikerniveau.

Modellen fremgår af bilag 13.

Udvalget har følgende kommentarer til modellen:

Modellen omfatter alle nuværende uddannelser på tekni-

kerniveau på landbrugs- og gartnerskoler under Direkto-

ratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v., d.v.s.:
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- driftslederuddannelsen,

- den udvidede driftslederuddannelse,

- agrarøkonomuddannelsen,

- landbrugsteknikeruddannelsen,

- gartneridriftslederuddannelsen, og

- gartneriteknikeruddannelsen,

Modellens uddannelser bygger på de samordnede jordbrugs-

uddannelser på faglært niveau (bilag 12).

Samordning under teknikerloven kan ske uden ændringer af

uddannelsernes indhold, varighed og struktur.

En fælles uddannelsesstruktur er udtryk for en afbureau-

kratisering, fordi der kun vil være et system at admini-

strere og kun et ministerområde involveret.

Den fælles skole- og direktoratsstruktur for uddannelser

på faglært niveau og teknikerniveau betyder større sam-

menhæng og overskuelighed og vil forhindre valg af ud-

dannelser med karakter af "blindgyde". Dette er en for-

bedring for eleverne, som vil gavne erhvervet på samme

måde som på faglært niveau (kap.3.3.1.).

For de 2 gartneruddannelser på teknikerniveau gælder

det, at de uddannelser på faglært niveau, som de bygger

på, allerede nu indgår i den fælles uddannelsesstruktur

under Direktoratet for Erhvervsuddannelserne.

En samordning vil være en imødekommelse af ofte fremfør-

te ønsker fra elever på de 2 teknikeruddannelser om at

kunne få Statens Uddannelsesstøtte og slippe for at bo

på kostskole.

Udvalget finder, at en fælles uddannelsesstruktur under

teknikerloven vil tilgodese alle de overordnede hensyn

(kap. 3.1.). Det er herunder meget væsentligt, at ele-

verne opnår samme uddannelsesmæssige vilkår og rettig-

heder som elever i øvrige teknikeruddannelser.
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Udvalgets opfattelse er i overensstemmelse med en række

af synspunkten i de tilkendegivelser, som er refereret i

kap. 3.2.

Ligesom for uddannelserne på faglært niveau mener udval-

get, at der er behov for særbestemmelser i teknikerlo-

ven , sådan at landbrugets interesseorganisationer kan

blive repræsenteret i rådgivende organer.

Samordning på teknikerniveau vil indebære en merudgift,

som er mindre end besparelsen på faglært niveau (kap.

4.4.6.).

3.4.2. Fælles skolestruktur under erhvervsskoleloven

Efter teknikerloven tilbydes teknikeruddannelser af tek-

niske skoler, de fremtidige erhvervsskoler.

Dette betyder, at de samordnede jordbrugsuddannelser på

teknikerniveau, som udvalget har opstillet en model for,

ligesom uddannelserne på faglært niveau (kap. 3.3.2.)

skal foregå på skoler, herunder nuværende landbrugssko-

ler, som er godkendt som erhvervsskoler.

3.5. Samordning af uddannelser på specialarbejderniveau

Som det fremgår af beskrivelserne, er der betydelig lig-

hed mellem skovarbejderkurser og AMU-kurser m.h.t. ad-

gangsbetingelser, indhold og kompetence, ligesom ansæt-

telsesforhold for lærerne er ens.

Det ville umiddelbart være logisk at foreslå skovarbej-

derkurserne samordnet med AMU-kurserne under AMU-loven.

Udvalget har imidlertid konstateret, at samlingen på

Skovskolen af uddannelser på forskelligt niveau indebæ-

rer en ressourcebesparende fælles og optimal udnyttelse

af det kostbare materiel, at uddannelsen er billigere



89

end AMU-kurser, ligesom AMU-regler finder anvendelse i

relevant omfang. Hertil kommer at, uddannelsen har geo-

grafisk spredning, og kun rent skovfaglige kurser afvik-

les på Skovskolen, mens tilgrænsende kurser afvikles i

AMU-regi (rendegraver-, traktor- og sprøjtekurser).

Udvalget finder derfor ikke grundlag for at foreslå sam-

ordning mellem skovarbejderkurser og AMU-kurser.

En konsekvens af samordning af skovarbejderkurserne un-

der AMU-loven ville bl.a. være AUD-finansiering og pla-

cering af kurserne efter beslutning i brancheudvalg.

Udvalget har overvejet muligheder for samordning af AMU-

kurser med uddannelser under Undervisningsministeriet.

Man har imidlertid konstateret, at der ikke under Under-

visningsministeriet findes uddannelser på specialarbej-

derniveau eller tilsvarende uddannelsestyper at samordne

med.

Udvalget er bekendt med, at undervisningsministeren og

arbejdsministeren i forbindelse med opfølgningen af fol-

ketingsredegørelsen om 90vernes erhvervsuddannelses- og

efteruddannelsespolitik fra marts 1988 vil gennemføre en

vurdering af fordelingen af ansvarsområder mellem de 2

min isterområder.

Undervisningsministeriets lov om åben uddannelse (kap.

3.6.) vil kunne få betydning for uddannelser på special-

arbejderniveau.

3.6. Samordning af efteruddannelseskurser

Udvalget har konstateret, at alle de kurser for jord- og

skovbrugere, som er omfattet af Landbrugsministeriets

efteruddannelseslov (kap. 1.3.1.) i princippet vil være

omfattet af Undervisningsministeriets efteruddannelses-

lov (kap. 2.2.), når Landbrugsministeriets efteruddan-

nelseslov ikke længere gælder.
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Landbrugsministeriets efteruddannelseslov gælder kun til

udgangen af 1991, og mulighederne for at få kursiststøt-

te (tilskud til kursusprisen) bortfalder dermed (for-

mentlig allerede ved udgangen af juli 1991).

Forlængelsen af loven med årene 1990 og 1991 er bl.a.

begrundet med udvalgsarbejdet om samordning af land-

brugs- og jordbrugsuddannelser.

Udvalget finder det naturligt, at kurser omfattet af

Undervisningsministeriets efteruddannelseslov foregår på

skoler, herunder tidligere landbrugsskoler, som er god-

kendt som erhvervsskoler. Disse har efter erhvervsskole-

loven bl.a. til opgave at varetage efteruddannelse.

Udvalget er opmærksom på, at de landbrugsskoler, som a-

lene tilbyder efteruddannelseskurser, Tune, Hovborg og

Koldkærgård landbrugsskoler (kap. 1.2.6.) kun vil kunne

godkendes som erhvervsskoler, hvis de ud over efterud-

dannelseskurser tilbyder uddannelser på faglært niveau

eller teknikerniveau.

Hvis de forbliver rene efteruddannelsesinstitutioner og

ikke finansieres fra anden side, er der mulighed for at

yde driftstilskud efter erhvervsskolelovens § 26, stk. 2

(kap. 3.8.2.).

Udvalget skal pege på muligheden af, at der afholdes ef-

teruddannelseskurser om aftenen.

Deltagelsen i kurser omfattet af Landbrugsministeriets

efteruddannelseslov forventes i 1989 at være ca. 6.700

kursister svarende til knap 170 årselever.

Tilskud efter denne lov ydes inden for en beløbsramme på

11 mio. kr. årlig, som ventes fuldt udnyttet fra 1989.

Finanslovbevillingen er forudsat besparet fra 1992.
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Hertil kommer Kulturministeriets driftstilskud med

51.800 kr. pr. årselev, i alt ca. 8,8 mio. kr., til

landbrugsskolerne, hvor de fleste kurser foregår.

Tilskud efter Undervisningsministeriets efteruddannel-

seslov udgør ca. 84.000 kr. i gennemsnit pr. årslev. Ud-

giften til efteruddannelse af landmænd vil dermed blive

ca. 14,2 mio. kr.

Samordning vil således være ca. 6 mio. kr. billigere end

den hidtidige ordning, selv om det vil indebære en mer-

udgift på ca. 3 mio. i forhold til det aktuelt budgette-

rede .

Bilag 15 viser samordningens økonomiske konsekvenser og-

så for kursister og skoler.

Også efteruddannelseskurser ved Vildtforvaltningens Sko-

le vil kunne omfattes af Undervisningsministeriets ef-

teruddannelseslov.

Lov om tilskud til vikarordninger inden for landbruget,

jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 26. oktober 1988, ud-

løber i 1990. Spørgsmål om fortsat ydelse af disse til-

skud må tages op i den forbindelse.

Efteruddannelse af lærere inden for landbrug bør ske på

linie med efteruddannelse af andre lærere ved erhvervs-

uddannelser og teknikeruddannelser.

Efteruddannelse af konsulenter bør varetages af landbru-

gets interesseorganisationer med fortsat tilskud fra

Landbrugsministeriet efter konsulentloven.

Udvalget finder ikke grundlag for at foreslå de kommende

AMU-efteruddannelseskurser for faglærte samordnet under

efteruddannelsesloven p.gr.a. den særlige finansiering

med AUD-midler (kap. 1.1.8).
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Som nævnt i kap. 3.5. vil undervisningsministeren og ar-

bejdsministeren i forbindelse med opfølgningen af folke-

tingsredegørelsen om 90vernes erhvervsuddannelses- og

efteruddannelsespolitik fra marts 1988 gennemføre en

vurdering af fordelingen af ansvarsområder mellem de 2

ministerområder.

Udvalget er opmærksom på, at der efter Undervisningsmi-

nisteriets lov nr. 347 af 24. maj 1989 om åben uddan-

nelse (Erhvervsrettet voksenuddannelse - deltidsuddan-

nelser og enkeltfagskurser) åbnes mulighed for at udbyde

nye deltidsuddannelser og enkeltfagskurser med dele af

grunduddannelser under Undervisningsministeriet. Uddan-

nelsestilbuddene retter sig til voksne i deres fritid.

Der kan også etableres tilbud med dele af jordbrugsud-

dannelser på faglært niveau.

Tilbuddene vil kunne supplere eksisterende efteruddan-

nelsestilbud i AMU-regi og efter Landbrugsministeriets

efteruddannelseslov.

Tilbuddene vil gøre det muligt at deltage i kurser uden

for almindelig arbejdstid.

Ordningen efter lov om åben uddannelse vil være billige-

re for det offentlige end eksisterende ordninger, fordi

der ikke forudsættes løntabsgodtgørelse, og fordi der om

aftenen er ledig kapacitet på de fleste uddannelsesin-

stitutioner på jordbrugsområdet.

3.7. Samordning af øvrige kurser

Udvalget har konstateret, at de fleste øvrige kurser på

landbrugsskolerne (kap. 1.2.2.) og på Vildtforvaltnin-

gens Skole kan samordnes under hhv. erhvervsuddannelses-

loven (fx berideruddannelse) eller teknikerloven (fx in-

seminøruddannelse) og erhvervsskoleloven.
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Udvalget mener, at de kurser for studerende ved Den Kon-

gelige Veterinær- og Landbohøjskole, som afholdes af Tu-

ne Landboskole og Skovskolen bør administreres af - og

bevillingerne overføres til - Undervisningsministeriet,

fordi kurserne må anses for led i de pågældende uddan-

nelser.

3.8. Forslag fra de 4 foreninger om anvendelse af er-

hvervsskolelovens § 26

I deres henvendelse (kap. 3.2.) peger De danske Landbo-

foreninger, Danske Husmandsforeninger, Danmarks Landbo-

ungdom og Foreningen for danske Landbrugsskoler på er-

hvervsskolelovens § 26 som mulighed for tilskudsmæssig

ligestilling med erhvervsskoler.

Ydelse af § 26-tilskud til skoler, som også får tilskud

efter skolestøtteloven, fx landbrugsskoler, er imidler-

tid administrativt kompliceret.

Dette skyldes, at rammetilskud til fællesudgifter og di-

rekte undervisningsudgifter til erhvervsskoler og ramme-

tilskud til landbrugsskoler ikke ydes til de samme ud-

giftsarter, og at der desuden ydes refusionstilskud til

landbrugsskoler til visse bygningsudgifter.

§ 26 henviser også til reglerne om tilskud til skole-

hjem.

Den afbureaukratiseringsmæssige effekt af en fælles ud-

dannelsesmæssig struktur på jordbrugsområdet kan kun

blive maksimal, når der er en tilsvarende fælles skole-

struktur.

Det fremgår ikke, om foreningerne peger på stk. 1 eller

stk. 2 i § 26. I det følgende belyses forskelle og lig-

heder mellem de 2 bestemmelser.
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3.8.1. Erhvervsskolelovens § 26, stk. 1

Efter § 26, stk. 1, og erhvervsuddannelseslovens § 19

kan der ydes tilskud til dækning af de direkte undervis-

ningsudgifter til erhvervsuddannelsen på skoler, som ik-

ke er godkendt som erhvervsskoler, men som efter er-

hvervsuddannelseslovens § 18, stk. 2, en godkendt til at

meddele bestemte erhvervsuddannelser.

For skoler med sådan godkendelse gælder desuden er-

hvervsskolelovens § 13 om tilskud til skolehjem, § 20 om

reglerne om udbetaling af tilskud, oplysningspligt, fæl-

les administrative systemer samt regnskab og revision.

Ministeren kan bestemme, at § 12 om tilskud til bl.a.

fællesudgifter finder helt eller delvis anvendelse.

Der kan herefter ydes tilskud til skoler, som er god-

kendt efter anden lovgivning, men kun til uddannelser,

som er omfattet af erhvervsuddannelsesloven, d.v.s.

fastlagt og godkendt af de myndigheder og rådgivende or-

ganer m.v., der er nævnt i denne lov.

§ 26, stk. 1, kan således ikke bringes i anvendelse på

en uddannelse tilrettelagt og varetaget af de 4 forenin-

ger og med kurser og undervisningsplaner godkendt af

DFF.

De 4 foreninger har anført, at erhvervsuddannelsesloven

"ikke passer til landbruget" og overvejende begrundet

dette synspunkt med sammensætningen af rådgivende or-

ganer .

Udvalget finder imidlertid ikke, at muligheden for at

anvende af § 26, stk. 1, kan begrunde en sådan ændring

af sammensætningen af de rådgivende organer, som der er

peget på i forbindelse med samordning (kap. 3.3.1.).
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§ 26, stk. 1, omfatter heller ikke uddannelser på tekni-

kerniveau eller efteruddannelses- og øvrige kurser.

En anvendelse af § 26, stk. 1, indebærer derfor ikke en

fælles skolestruktur, men forudsætter en fælles uddan-

nelsesstruktur og tilgodeser dermed elevhensyn.

Udvalget skal dog gøre opmærksom på, at der ikke med

sikkerhed opnås en fælles uddannelsesstruktur, fordi §

26, stk. 1 forudsætter godkendelse efter erhvervsuddan-

nelseslovens § 18, stk. 2, og sådan godkendelse måske

ikke vil blive søgt af eller givet til alle landbrugs-

skoler .

Dette kan medføre 2 forskellige uddannelser til faglært

landmand, endda med forskellig finansiering. Udvalget

vil finde en sådan situation meget uheldig for elever og

erhverv.

Derimod finder udvalget, at § 26, stk. 1, er anvendelige

til skovbrugeruddannelsen på Skovskolen, som også for

tiden får tilskud fra Undervisningsministeriet til 2.

dels efg-skovbrugeruddannelsen.

3.8.2. Erhvervsskolelovens § 26, stk. 2

Efter § 26, stk. 2, kan undervisningsministeren godken-

de, at andre skoler end erhvervsskoler meddeler tilgræn-

sende erhvervsrettet uddannelse. For sådanne skoler gæl-

der § 13 om tilskud til skolehjem, § 16 om deltagerbeta-

ling, reglerne om udbetaling af tilskud, oplysningspligt

og fælles administrative systemer, regnskab og revision,

samt evt. § 12 om tilskud til bl.a. fællesudgifter og §

14 om tilskud til direkte undervisningsudgifter.

Efter denne bestemmelse kan der ydes tilskud til uddan-

nelser, som ikke er omfattet af erhvervsuddannelseslo-

ven.



96

Der kan ydes tilskud til erhvervsrettede uddannelser på

alle niveauer.

Der opnås hverken fælles uddannelses- eller skolestruk-

tur .

Efter bestemmelsens ordlyd kan undervisningsministeren

godkende, jrt skolerne meddeler tilgrænsende erhvervsret-

tet uddannelse. I praksis må dette dog antages at in-

debære også en form for godkendelse i DFE ajF selve ud-

dannelsen .

Hvis § 26, stk. 2, bringes i anvendelse på nogle, men

ikke alle landbrugsskoler, vil der ikke blive tale om

lige økonomiske vilkår landbrugsskolerne imellem. Udval-

get vil finde dette uholdbart for elever og erhverv.

Hvis § 26, stk. 2, bringes i anvendelse på alle aktivi-

ter på alle landbrugsskoler, undgås denne virkning, men

der er da ingen begrundelse for, at landbrugsskolerne

fortsat skulle høre under Kulturministeriet.

3.9. Forslag fra de 4 foreninger om en særlig lov for

landbrugsskoler og landbrugsuddannelser

Henvendelsen fra De danske Landboforeninger, Danske Hus-

mandsforeninger, Danmarks Landboungdom og Foreningen for

danske Landbrugsskoler er refereret ovenfor (kap. 3.2.)

Forslaget om en særlig - undervisningsministeriel - lov

omfatter "hele den grundlæggende landbrugsuddannelse og

tilknyttede overbygningskurser m.v. evt. tillige efg-

-jordbrugsuddannelser".

Udvalget forstår formuleringen som dækkende uddannelser

på alle niveauer, selvom forslaget er begrundet med, "at

erhvervsuddannelsesloven ikke passer til landbruget".



97

Efter kommissoriet skal udvalget bl.a. overveje Forenin-

gen for danske Landbrugsskolers ønske om en særlig lov,

der sikrer:

- at al landbrugsuddannelse samles i Undervisningsmini-

steriet ,

- at al landbrugsuddannelse foregår på landbrugsskoler-

ne ,

- at uddannelserne styres af et fagligt udvalg, repræ-

sentativt sammensat af alle relevante parter,

- at skoler og elever får samme økonomiske vilkår som

ved andre erhvervsuddannelser, og

- faglig ligestilling med andre erhvervsuddannelser.

Af de ovenstående overvejelser (kap. 3.3. og 3.4.) føl-

ger det, at erhvervsuddannelsesloven, teknikerloven, Un-

dervisningsministeriets efteruddannelseslov og erhvervs-

skoleloven tilgodeser alle hensyn - og med særbestemmel-

ser om repræsentation også landbrugets interesseorgani-

sationers ønske om indflydelse på uddannelserne.

Til det af foreningerne anførte om ledelsesfunktioner og

selvstændigt ansvar for store værdier skal udvalget be-

mærke, at erhvervsuddannelseslovens og teknikerlovens

systemer tilgodeser disse hensyn i lige så høj grad som

landmandsuddannelsen i de 4 foreningers og DFF-regi.

Dertil kommer, at en samordning på teknikerniveau ikke

umiddelbart medfører ændringer af uddannelserne, og at

landbrugets interesseorganisationer ved særbestemmelser

om repræsentation vil få indflydelse ved fremtidige æn-

dringer.

På denne baggrund finder udvalget ikke behov for en sær-

lig lov for landbrugsuddannelser og landbrugsskoler.



98

En særlig lov vil hindre en bedre ressourceudnyttelse og

vil ikke tilgodese hensynet til eleverne. 0g en særlig

lov omfattende så forskelligartede uddannelser, som hver

for sig vil kunne administreres tilfredsstillende under

andre love, vil være meget uhensigtsmæssig.

De fire foreninger anfører ikke nøjere, hvilket til-

skudssystem, de finder bør gælde i tilfælde af en særlig

lov.

Udvalget må fraråde et nyt, særligt tilskudssystem for

landmands- og landbrugsuddannelser. Udvalget finder hel-

ler ikke, at det tilskudssystem, som vil gælde for er-

hvervsskoler, kan kombineres med det særlige tilskud,

som fra 1. januar 1989 er ydet til landbrugsskoler.

Højskoleformen

De 4 foreningers forslag om en særlig lov er bl.a. be-

grundet med, "at den historiske forbindelse til højsko-

len som skoleform ikke ønskes aldeles afbrudt".

Det fremgår ikke klart, hvad foreningerne forstår ved en

fortsat forbindelse til højskoleformen.

Højskoleformen er karakteristisk ved, at:

- skolen først og fremmest tilbyder almendannende un-

dervisning i overensstemmelse med sin egen grund-

holdning, og

- skolen er en kostskole, som danner ramme om et samliv

mellem elever, lærere, forstander og øvrige ansatte,

Kostskoleformen er behandlet ovenfor (kap. 3.3.2.).

Landbrugsskolerne er imidlertid den eneste højskoleform

som ikke formelt efter højskoleloven skal tilbyde almen-

dannende undervisning.
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Efter erhvervsuddannelsesloven - derimod - skal uddan-

nelserne indeholde fag, der drejer sig om alment menne-

skelige spørgsmål, og skoleundervisningen skal bidrage

til elevernes personlige udvikling og give dem forstå-

else af samfundet og dets udvikling.

Udvalget finder ikke, at højskoleformen er en forudsæt-

ning for uddannelse af landmænd, hvilket udviklingen -

som tidligere nævnt - også har vist.

3.10. Uddannelserne som adgangs- og meritgrundlag

Samordning løser mange, men dog ikke alle problemer. Og-

så ved samordning er der behov for at se på relationer

uddannelserne imellem og til andre uddannelsesområder

end jordbrug.

Udvalgets overvejelser og forslag vedrørende uddannel-

serne som adgangs- og meritgrundlag er derfor - i for-

skellig grad - relevante, uanset om der iværksættes sam-

ordning eller ej.

I deres henvendelse giver De danske Landboforeninger,

Danske Husmandsforeninger, Danmarks Landboungdom og For-

eningen for danske Landbrugsskoler udtryk for ønske om,

at landmandsuddannelsen giver mulighed for meritoverfør-

sel til andre fag. De giver samtidig tilsagn om at give

"rabat" ved optagelse af elever med andre uddannelser.

Udvalget finder det af meget stor betydning, at de for-

skellige uddannelsers undervisningsplaners indhold fast-

lægges og koordineres på en sådan måde, at det samlede

uddannelsessystem tillader den størst mulige mobilitet

imellem de forskellige uddannelser.

Derved minimeres elevernes spildtid ved uddannelses-

skift, og de samlede undervisningsressourcer kan udnyt-

tes optimalt.
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Folketingsredegørelsen af 3. marts 1988 om 90*ernes er-

hvervsuddannelses- og efteruddannelsespolitik handler

bl.a. om bedre samspil mellem uddannelsesområderne i

form af anerkendelse af reelle kvalifikationer og merit,

øget sammenhæng mellem de rådgivende systemer, tættere

samarbejde på alle niveauer og forsøg med sammensætning

af udvalg for de forskellige områder. Redegørelsen om-

fatter også jordbrugsområdet.

3.10.1. Uddannelser på faglært niveau

For skovbrugs-, gartneri- og landbrugsuddannelser er al-

le grundlæggende fagområder for plantevækst fælles, fx

kemi, geologi, jordbundens dyrkningsmæssige egenskaber,

planternes ernæring og stofskifte samt alle principielle

aspekter vedrørende afgrøderne beskyttelse mod sygdomme,

skadedyr og ukrudt.

Udvalget finder derfor, at det ved den nærmere udform-

ning af disse uddannelser er muligt at sikre - og skal

sikres - at indholdet fastlægges, så uddannelserne i

vidt omfang både udgør fælles adgangsgrundlag i forhold

til uddannelser på teknikerniveau og giver merit ved

skift til anden uddannelse på faglært niveau.

Også i andre uddannelser end skovbrugs-, gartneri- og

landbrugsuddannelser er der fagområder med et betyde-

ligt sammenfald med disse.

Dette gælder uddannelser inden for "jern- og metal" og

"bygge- og anlæg", idet grundlæggende færdigheder ved-

rørende pasning og reparation af bygninger, maskiner,

redskaber og motorer gennem mange år har indgået som

naturlige dele af faglærte landmænds kunnen.



101

Herudover er der berøringsflader til uddannelser inden

for levnedsmiddelområdet. Næsten hele landbrugets pro-

duktion er eller bliver til fødevarer, og store dele af

fagområderne organisk kemi, kvalitetslære, mikrobiologi

og sundhedslære må nødvendigvis være sammenfaldende.

Udvalget mener, at det skal henstilles til de respektive

myndigheder og styringsorganer at arbejde videre på det-

te grundlag

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt konkret at be-

skrive den optimale ordning, fordi udarbejdelsen af de

nye erhvervsuddannelsers undervisningsplaner ikke er på-

begyndt.

3.10.2. Uddannelser på teknikerniveau

Udvalget mener, at der er grundlag for en udvidelse af

området for meritoverførsel inden for fagene bogføring,

driftsregnskab, produktionsplanlægning og økonomi, og at

det skal henstilles til de respektive myndigheder og

styringsorganer at arbejde med dette.

Udvalget har ikke beskæftiget sig med disse uddannelser

som adgangsgrundlag til videregående uddannelser.

3.10.3. Uddannelser på specialarbejderniveau

Ved tilrettelæggelsen af AMU- og skovarbejderkurser sig-

tes ikke imod faglært niveau eller den bredde, som en

faglært uddannelse indeholder.

I enkelte tilfælde udgør gennemførelse af bestemte kur-

suskombinationer dog adgangsgrundlag for anden uddannel-

se (gartneriteknikeruddannelsen) eller godkendes (på

gartneriområdet) aflønningsmæssigt som svarende til en

faglært uddannelse.
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Den er mulighed for, at privatister kan aflægge svende-

prøver efter retningslinier fastsat af de fællesfaglige

udvalg.

Udvalget mener, at de faglige udvalg og brancheudvalgene

bør samarbejde om mulighederne for, at kursisterne kan

sammensætte specialarbejderkurser, sådan at de opfylder

kravene for aflæggelse af sådanne svendeprøver. Derved

kan kursisternes reelle kvalifikationer tilgodeses. Så-

danne muligheder bør gøres bekendt for kursisterne.

Udvalget er bekendt med, at der inden for UTB-ordningen

(uddannelsestilbud til langtidsledige) er taget skridt i

samme retning.

3.11. Anden form for samarbejde

Landbrugsskolerne ønsker generelt den ledige kapacitet

udnyttet til andet formål, og det sker allerede lokalt i

form af udlejning af elevværelser og undervisningsfaci-

liteter, herunder jord, det sidste overvejende til tek-

niske skoler.

I overensstemmelse hermed finder de fire foreninger i

deres brev af 28. februar 1989, at det bør tilstræbes,

at flest mulig AMU-jordbrugskurser henlægges til land-

brugsskolerne .

Kapacitet og kapacitetsudnyttelse på landbrugsskolerne

fremgår af kap. 1.2.10. og bilag 4.

Kapaciteten er for tiden passende og fuldt udnyttet på

gartnerskoler under DFF, Skovskolen og AMU-centre.

Efter henvendelse fra undervisningsministeren (før res-

sortomlægningen) har arbejdsministeren bedt AMU-direk-

toratet være opmærksom på landbrugsskolernes ledige ka-

pacitet, hvis der opstår behov for yderligere kapacitet.
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AMU-direktoratet har dog vurderet, at det vil kræve be-

tydelige investeringer (udsugning, teknisk udstyr og om-

bygning) at iværksætte AMU-jordbrugskurser på landbrugs-

skoler. AMU-kurserne er stærkt specialiserede og ud-

styrskrævende.

For de tekniske skoler er der aktuelt behov for yderli-

gere kapacitet på bl.a. jordbrugsområdet, og udvalget er

bekendt med igangværende forsøg på øget udnyttelse af

landbrugsskolekapacitet til udvidelse af optagelsesplad-

ser på jordbrugsbasisuddannelsen på Roskilde Tekniske

Skole i august 1989.

Udvalget finder, at fællesudnyttelse af ledig kapacitet

- herunder materiel, undervisningsmateriale og lærere -

bør tilstræbes. Man er dog opmærksom på, at en konse-

kvent fællesudnyttelse mellem forskelligt styrede insti-

tutioner vil kunne give anledning til problemer både

praktisk, skema-, samarbejds- og ledelsesmæssigt, især

hvis fællesudnyttelsen er påbudt.

Man skal også pege på muligheden af fælles udvikling af

undervisningsmateriale.

Undervisningsministeriets medlemmer i udvalget finder,

at grunduddannelser, efteruddannelse og uddannelser på

AMU-centre inden for en vis årrække bør samles på fælles

uddannelsesinstitutioner. Herfor taler såvel faglige og

pædagogiske hensyn som hensyn til den bedste kapacitets-

udnyttelse for det offentlige som helhed.

3.12. Behovet for uddannelsespladser

Det er Rigsrevisionens opfattelse, at en samordning af

de forskellige landbrugsuddannelser baseret på vurderin-

ger af det fremtidige behov for landbrugsuddannede vil

kunne give den bedste udnyttelse af den samlede uddan-

nelseskapacitet.
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3.12.1. Behovet for uddannelsespladser i 1991

Udvalget skønner, at behovet i 1991 for uddannelsesplad-

ser inden for jordbrug vil være uændret i forhold til

1989.

Kapacitsudnyttelsen er ca. 75 % på de 29 landbrugsskoler

under et, mens kapaciteten er passende og fuldt udnyttet

på gartnerskoler, tekniske skoler, Skovskolen og AMU-

centre.

3.12.2. Behovet for uddannelsespladser frem til 2010

3.12.2.1. De nuværende landbrugsskoler

Ændring af landbrugsloven

I lov om landbrugsejendomme m.m. (landbrugsloven), jf.

lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989, stilles krav

om uddannelse ved erhvervelse af ejendomme over 30 ha.

Der er med virkning fra 1. september 1989 sket en lem-

pelse af hidtidige bestemmelser om et strengt uddannel-

seskrav (grønt bevis) for ejendomme over 30 ha og et

lempet uddannelseskrav for ejendomme mellem 15 og 30 ha

og intet uddannelseskrav for ejendomme under 15 ha.

Lempelsen betyder, at 3/4 af alle ejendomme kan erhver-

ves af personer uden formel uddannelse overhovedet.

Uddannelseskravet ved erhvervelse af ejendomme over 30

ha er, at "erhververen opfylder de krav til en land-

mandsuddannelse, der fastsættes af landbrugsministeren

efter forhandling med landbrugsorganisationerne". Det

har ikke i forbindelse med lempelsen været overvejet at

ændre kravet til det grønne bevis.
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Selv om det pligtige behov i relation til landbrugsloven

er nedsat, vil der bestå et ubeskåret "pligtigt" behov i

relation til lov om statsgaranti og rentetilskud m.m.

ved udlån til yngre jordbrugere.

Udvalget er ikke i stand til at skønne over konsekven-

serne af ændringen af landbrugsloven i denne sammenhæng.

De danske Landboforeningers notat af februar 1988

De danske Landboforeninger har udarbejdet et notat af

februar 1988 om "behovet for tilgang af nye landbrugere

og elevtilgang på landbrugsskolerne frem til år 2010".

Notatet vedrører kun landmandsuddannelsen på faglært ni-

veau og landbrugsdriftslederuddannelsen. Behovet er vur-

deret på grundlag af erhvervets og landbrugsteknikerud-

dannelsens behov.

Erhvervets behov er vurderet på grundlag af et antal be-

drifter på knap 80.000 i 1990, ca. 70.000 i 1995 og

60.000 i år 2000.

Det afledede behov for elevtilgang til landmandsuddan-

nelsen på faglært niveau og landbrugsdriftslederuddan-

nelsen er opgjort til 2.420, 2.170, 1.975 og 1.870 års-

elever i de 4 perioder.

I forhold til notatet er det vurderede behov ændret lidt

i Landboforeningernes oplæg om samme emne på en konfe-

rence i 1988 om landbrugsskolernes fremtid.

Bilag 14 og dets bestanddele

Udvalget har i bilag 14 skitseret et behov for uddannel-

sespladser til elever på faglært niveau, teknikerniveau

og efteruddannelse af landmænd på de nuværende land-

brugskoler .
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Uddannelserne er anført med de betegnelser og længder,

som fremgår af udvalgets modeller for samordnede jord-

brugsuddannelser på faglært niveau (kap. 3.3.1. og bilag

12) og teknikerniveau (kap. 3.3.2. og bilag 13).

Tallene i bilag 14 er fremkommet således:

For kurser omfattet af Landboforeningernes notat og se-

nere oplæg er der anvendt tal herfra. Oplægget indehol-

der ikke tal for "fagligt/teknisk kursus" (svarende til

2. skoleperiode), og der er anvendt notatets tal med

fradrag af 50 årselever.

For 1. skoleperiode er anvendt et elevtal på 1/3 af no-

tatets tal for grunduddannelsen, svarende til udvalgets

skøn over, hvor mange landmandselever, der vælger 1.

skoleperiode som indgang.

For den udvidede landbrugsdriftslederuddannelse, agrar-

økonomuddannelsen og landbrugsteknikeruddannelsen har

udvalget skønnet et uændret behov i forhold til 1989.

For efteruddannelseskurser for landmænd er der regnet

med et ideelt behov for 1 ugekursus hvert 5. år for

60.000, 50.000, 40.000 og 30.000 personer i de 4 perio-

der, svarende det i af landboforeningerne skønnede antal

bedrifter med fradrag af 20.000.

Bilag 14 giver følgende behov for uddannelsespladser ved

de nuværende landbrugsskoler (afrundede årselevtal):

Individer Årselever

1990-1995 16.250 2.750

1995-2000 14.050 2.550

2000-2000 11.650 2.300

2005-2010 9.350 2.100
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Udvalgets behovsvurdering i relation til bilag 14

Udvalget har ikke taget stilling til Landboforeningernes

beregninger og vurderinger om landbrugserhvervets behov

for elevtilgang.

Man mener imidlertid ikke, at de kan lægges til grund

ved en vundering af det fremtidige behov for skolekapa-

citet, dels fordi landbrugets behov ikke nødvendigvis

vil svare til de unges valg af erhverv, dels fordi der

kan være interesse for landmandsuddannede i andre er-

hverv end landbruget.

Det har i de senere år ikke været muligt at rekruttere

et tilstrækkeligt antal landbrugsskoleelever til at op-

fylde landbrugserhvervets behov.

Årselevtallet på landbrugsskolerne har vist et uafbrudt

fald i perioden 1984-88 (kap. 1.2.10. og bilag 4).

Faldet må forventes fortsat, selv om der i foråret 1989

har været 50 elever mere på grundskolekursus (svarende

til modul 1) end i foråret 1988. Faldet i tilgangen til

landmandsuddannelsen slår igennem på de efterfølgende

moduler i disse og de kommende år.

Landbrugsskolernes kapacitet var i 1988 knap 2.900 sen-

ge, der var 2.140 årselever, og kapacitetsudnyttelse var

dermed 74,2 %.

Udvalget forventer ganske vist, at de forbedringer for

eleverne, som de samordnede jordbrugsuddannelser efter

udvalgets model (kap. 3.3.1. og 3.3.2.) medfører, vil

medvirke til at styrke tilgangen til landmandsuddannel-

sen, sådan at en stigende procentdel af ungdomsårgangene

vælger denne uddannelse.
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Imidlertid bliver ungdomsårgangene mindre. Den blev født

ca. 88.000 børn i 1966, 81.000 i 1967, 74.000 i 1968,

gennemsnitligt 73.000 i 1969-73 og 66.000 i 1974-78.

På denne baggrund mener udvalget, at selv om en stigende

procentdel af ungdomsårgangene vil vælge landmandsuddan-

nelsen, vil den faktiske tilgang alligevel falde.

Interessen i andre erhverv for landmandsuddannelsen - og

de andre jordbrugsuddannelser med deres indhold af bio-

logi, økonomi og teknik - må antages at forstærkes ved

de forbedringer af uddannelserne, som vil være resulta-

tet af en samordning.

Samordning vil desuden medvirke til synliggørelsen af

landbrugsuddannede, fordi de er omfattet af samme uddan-

nelses- og skolestruktur som elever i andre erhvervsud-

dannelser.

Udvalget mener dog ikke, at muligheden for ansættelse i

andre erhverv vil medføre en så stor ekstra elevtilgang,

at den kan opveje den utilstrækkelige tilgang til land-

brugserhvervet.

Udvalget er således enig i notatet fra De danske Land-

boforeninger om, at behovet for uddannelsespladser må

vise en faldende tendens gennem de 4 perioder, men man

mener, at niveauet for den faldende tendens er vurderet

for højt i notatet.

På baggrund af ovenstående vurdering af elevtilgang og

den nuværende kapacitetsudnyttelse mener udvalget, at

der er baggrund for at koncentrere landbrugsundervis-

ningen på færre end de nuværende 29 landbrugsskoler.

Man skønner, at der ikke nu er behov for den forøgelse

af skoleantallet til 29, som er blevet godkendt i slut-

ningen af 1970Nerne og begyndelsen af 1980"erne.
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Der var 22 landbrugsskoler i perioden 1971-1977, 24 i

perioden 1978-80 og 30 i 1985, hvoraf 1 senere er op-

hørt.

Hvor mange skoler der vil være brug for under en sam-

ordning af jordbrugsuddannelserne i Undervisningsmini-

steriets regi, må afhænge af den overordnede planlægning

af uddannelsespladser, herunder muligheden for at pla-

cere andre erhvervsuddannelser på disse skoler.

3.12.2.2. Øvrige jordbrugsskoler

På gartnerskoler, tekniske skoler og Skovskolen er kapa-

citeten fuldt udnyttet og forventes også at være det i

fremtiden.

Mange elever, som ønsker optagelse på tekniske skolers

jordbrugsuddannelser, må afvises, og udvidelsen af opta-

gelseskapaciteten Roskilde Tekniske Skole i 1989 er mu-

liggjort ved et samarbejde med Lyngby Landbrugsskole.
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Kapitel 4

Udvalgets forslag og deres konsekvenser

Dette kapitel indledes med følgende korte resume af ud-

valgets overvejelser (kap. 3):

Overvejelser om samordning

Udvalget har fundet, at

- lov om erhvervsuddannelser,

- lov om videregående teknikeruddannelser m.v.,

- lov om efteruddannelse (erhvervsrettede kurser) og

- lov om erhvervsskoler

er både uddannelsesmæssigt og administrativt velegnede

til også at rumme de nuværende landmands- og gartnerud-

dannelser og landbrugs- og gartnerskoler under Kultur-

ministeriet .

Herved opnås en fælles uddannelses- og skolestruktur,

d.v.s. samordning, under Undervisningsministeriet.

Denne ligestilling med andre erhvervsuddannelser i hen-

seende til overskuelighed, adgangsveje, indhold, uddan-

nelsesskift, meritoverførsel, kompetence, økonomi og

retsstilling er en fordel for elever og dermed også for

erhverv.

Den fælles struktur vil også også blive en administrativ

fordel og muliggør en afbureaukratiseringsmæssig ge-

vinst .

Udvalget har lavet modeller for samordnede uddannelser

på faglært niveau og teknikerniveau (bilag 12 og 13).



111

P.gr.a. landbrugserhvervets særlige struktur med over-

vejende selveje finder udvalget dog behov for særbestem-

melser i erhvervsuddannelseslov, teknikerlov og er-

hvervsskolelov, som giver landbrugets interesseorganisa-

tioner repræsentation i rådgivende organer og skolebe-

styrelser .

Gennemføres en delvis samordning af uddanelsesstrukturen

efter erhvervsskolelovens § 26, sådan at landbrugs- og

gartnerskoler forbliver under Kulturministeriet, opnås

ikke alle ovennævnte fordele. Udvalget går derfor ikke

ind for denne løsning.

Overvejelser om forslag om en særlig lov for landbrugs-

skoler og landbrugsuddannelser

Udvalget har overvejet det forslag om en særlig lov for

landbrugsskoler og landbrugsuddannelser, som er fremsat

af De danske Landboforeninger, Danske Husmandsforenin-

ger, Danmarks Landboungdom og Foreningen for danske

Landbrugsskoler.

Udvalget finder ikke behov for en særlig lov, fordi ek-

sisterende love kan tilgodese alle hensyn til elever,

administration og økonomi.

En særlig lov vil derfor snarere virke administrativt

komplicerende - ikke mindst, hvis den indebærer et helt

nyt tilskudssystem.

4.1. Forslag om samordning

VED SAMORDNING HAR UDVALGET LAGT TIL GRUND, AT FLERE UD-

DANNELSER SAMLES UNDER SAMME LOVOMRÅDE MED FÆLLES UDDAN-

NELSES- OG SKOLESTRUKTUR, JF. KAP. 3.1.
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4.1.1. Forslag om samordning på faglært niveau

Udvalget foreslår:

* At uddannelsen til faglært landmand bliver omfattet af

lov om erhvervsuddannelser under Undervisningsministe-

riet.

* At de samordnede jordbrugsuddannelser skal foregå på

erhvervsskoler, herunder tidligere landbrugs- og

gartnerskoler, som er godkendt som erhvervsskoler.

Skovskolens status forudsættes dog ikke ændret.

* At landbrugets interesseorganisationer bliver repræ-

senteret i skolebestyrelser og rådgivende organer.

Uddannelsen til faglært landmand bliver derved samlet

med de øvrige jordbrugsuddannelser på faglært niveau i

en fælles uddannelsesstruktur og - bortset fra Skovsko-

len - en fælles skolestruktur under Undervisningsmini-

steriet .

4.1.2. Forslag om samordning på teknikerniveau

Udvalget foreslår:

* At landbrugs- og gartneruddannelserne på teknikerni-

veau bliver omfattet af lov om videregående tekniker-

uddannelser m.v. under Undervisningsministeriet.

* At de samordnede jordbrugsuddannelser på teknikerni-

veau skal foregå på erhvervsskoler, herunder tidligere

landbrugs- og gartnerskoler, som er godkendt som er-

hvervsskoler .

* At landbrugets interesseorganisationer bliver repræ-

senteret i skolebestyrelser og rådgivende organer.
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Uddannelserne til landbrugsdriftsleder, agrarøkonom,

landbrugstekniker, gartneridriftsleder og gartneritekni-

ker samt overbygningskursus på uddannelsen til land-

brugsdriftsleder bliver derved samlet med de øvrige ud-

dannelser på teknikerniveau, som bygger på de grund-

læggende faglige uddannelser, i en fælles uddannelses-

og skolestruktur under Undervisningsministeriet.

4.1.3. Forslag om samordning af efteruddannelseskurser

Udvalget foreslår:

* At de efteruddannelseskurser, som nu får tilskud efter

Landbrugsministeriets efteruddannelseslov, får tilskud

efter lov om efteruddannelse under Undervisningsmini-

steriet .

Kurserne vil bl.a. kunne foregå på erhvervsskoler, her-

under tidligere landbrugs- og gartnerskoler, som er god-

kendt som erhvervsskoler.

Udvalget konstaterer, at der til Tune, Hovborg og Kold-

kærgård Landbrugsskoler vil kunne ydes tilskud efter er-

hvervsskolelovens § 26, stk. 2, hvis de fortsætter som

rene efteruddannelsesinstitutioner og dermed ikke kan

godkendes som erhvervsskoler.

4.1.4. Forslag om samordning af øvrige kurser

Udvalget foreslår:

* At de kurser som afholdes for studerende fra Den Kgl.

Veterinær- og Landbohøjskole på Tune Landboskole og

Skovskolen overføres til Undervisningsministeriet.

* At resten af landbrugs- og gartnerskolernes "øvrige

kurser" i muligt omfang bliver omfattet af erhvervsud-

dannelsesloven og teknikerloven.
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4.2. Forslag om forbedrede adgangs- og meritforhold

Udvalget foreslår:

* At det henstilles til de respektive myndigheder og

styrende organer at sørge for, at det ved den nærmere

udformning af de nye erhvervsuddannelser på faglært

niveau sikres, at de i størst muligt omfang kommer til

at udgøre dels fælles adgangsgrundlag til uddannelser

på teknikerniveau dels fælles meritgrundlag indbyrdes

og i relation til andre uddannelser på faglært niveau

uden for jordbrugsområdet.

* At det henstilles til de respektive myndigheder og

styrende organer at undersøge og i muligt omfang etab-

lere bedre indbyrdes meritregler for uddannelserne på

teknikerniveau, især inden for fagområderne bogføring,

driftsregnskab, produktionsplanlægning og økonomi.

* At det henstilles til faglige udvalg og brancheudvalg

at samarbejde om bedre muligheder for at indstille sig

til svendeprøve som privatist på grundlag af gennem-

førte AMU-kurser. Sådanne muligheder bør gøres bekendt

for kursisterne.

4.3. Forslag om anden form for samarbejde

Udvalget foreslår:

* At det henstilles til de enkelte ministerier og skoler

i tilfælde af behov for udvidelse af kapaciteten (lo-

kaler, materiel, undervisningsmateriale, lærere m.v.)

at være opmærksom på og undersøge muligheden for at

udnytte bestående ledig kapacitet på andre skoler.

* At muligheden af fælles udvikling af undervisningsma-

teriale overvejes.

Undervisningsministeriets medlemmer i udvalget finder,

at grunduddannelser, efteruddannelser og uddannelser på

AMU-centre inden for en vis årrække bør samles på fælles

uddannelsesinstitutioner.
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4.4. Konsekvenser af samordning

4.4.1. Lovmæssige konsekvenser

Lov nr. 211 af 5. april 1989 om erhvervsuddannelser æn-

dres, så den giver mulighed for, at landbrugets interes-

seorganisationer bliver repræsenteret i rådgivende orga-

ner.

Lov nr. 210 af 5. april 1989 om erhvervsskoler ændres om

fornødent, så den giver mulighed for, at landbrugets in-

teresseorganisationer bliver repræsenteret i skolernes

bestyrelser.

Lov nr. 232 af 22. april 1987 om videregående tekniker-

uddannelser m.v. ændres, så den giver mulighed for, at

landbrugets interesseorganisationer bliver repræsenteret

i rådgivende udvalg.

Lov om folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningssko-

ler og efterskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 26.

oktober 1988 ændres, så den ikke omfatter landbrugs- og

gartnerskoler, ligesom bestemmelsen om landbrugsskolerå-

det udgår.

Forslag til lovændringer kan fremsættes i folketingssam-

lingen 1990-91.

Udvalgets forslag kan således få virkning fra 1. januar

1992. Gennemførelsen forudsætter aftale mellem de re-

spektive ministerområder om proceduren.

4.4.2. Konsekvenser for landbrugs- og gartnerskoler

Undervisningsministeren godkender efter indstilling fra

Erhvervsuddannelsesrådet landbrugs- og gartnerskoler som

erhvervsskoler ud fra en samlet vurdering af behovet for

uddannelsespladser på jordbrugsområdet og andre områder.
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Skolerne træffer selv beslutning om ansøgning om godken-

delse som erhvervsskole.

Som erhvervsskoler vil landbrugsskolerne ikke længere

være kostskoler, men værelses- og kostfaciliteterne vil

i et vist omfang kunne udnyttes - med tilskud efter er-

hvervsskoleloven - som skolehjem for elever i erhvervs-

uddannelser. Der vil formentlig være grundlag for udlej-

ning af værelser til elever, som ikke er omfattet af

reglerne om skolehjem.

Tune, Hovborg og Koldkærgård landbrugsskoler, som kun

tilbyder efteruddannelseskurser, vil kun kunne godkendes

som erhvervsskoler, hvis de ud over efteruddannelseskur-

ser tilbyder uddannelser på faglært niveau eller tekni-

kerniveau .

Hvis de fortsætter som rene efteruddannelsesinstitutio-

ner, kan der ydes tilskud efter erhvervsskolelovens §

26, stk. 2.

Udvalget mener, at Vildtforvaltningens Skole kan drives

sammen med en af jordbrugs-erhvervsskolerne.

4.4.3. Konsekvenser for forstandere og lærere ved land-

brugs- og gartnerskoler

De personalemæssige forhold for forstandere og lærere

ved landbrugsskoler og tekniske skoler er beskrevet i

bilag 9.

På baggrund af erfaringerne fra Beder Gartnerskoles og

Dalum Mejeriskoles overgang til at være tekniske skoler

skønner udvalget, at der kan findes tilfredsstillende

ordninger med hensyn til normering af stillinger og an-

sættelsesvilkår.
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Udvalget mener således, at de lærere og forstandere på

skoler, der overgår til erhvervsskolestatus, kan bevare

deres lønmæssige indplacering (men ikke "overløn"),

medens de bliver omfattet af de regler om tjenestetid

m.v., som gælder for erhvervsskoler.

Undervisningsministeriets principper for forholdet mel-

lem lærere med AC-løn og andre kan dog medføre, at nogle

lærere kan undværes.

Også overgang til erhvervsskolernes tjenestetidsregler,

herunder bortfald af kostskoleforpligtelsen, vil nedsæt-

te lærerforbruget.

Forstandere og lærere skal opfylde de krav til lærerkva-

lifikationer, som gælder for erhvervsskoler. Udvalget

skønner, at kravene vil kunne være opfyldt i løbet af en

overgangsperiode på 2 år.

Lærere og forstandere, der ansættes efter overgang til

status som erhvervsskole, omfattes fuldt ud af alle reg-

ler, som gælder for erhvervsskoler.

4.4.4. Konsekvenser for elever på landbrugs- og gartner-

skoler

Udvalget forudsætter, at påbegyndte uddannelser på fag-

lært niveau (uddannelserne på teknikerniveau ændres ik-

ke) skal kunne afsluttes efter den type uddannelsesreg-

ler, som de er begyndt under, men ikke nødvendigvis på

samme skole eller skoletype.

Muligvis kan der blive behov for - som en overgangsord-

ning til elever, der har påbegyndt uddannelsen - at yde

en særlig form for elevstøtte til de pgl. elever, indtil

de fylder 18 år, fordi de mister muligheden for elev-

støtte og ikke opfylder SU-aldersbetingelsen, og fordi

de ikke har samme muligheder for at få løn under skole-

ophold, som hvis de havde kunnet påbegynde uddannelsen

med en uddannelsesaftale omfattende hele uddannelsen.
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Kostskoleformen på landbrugsskoler er beskrevet i kap.

1.2.6. og 3.2.2. og skolehjem ved erhvervsskoler i

1.4.6.

Støtte til elever i Kulturministeriets og i Undervis-

ningsministeriets regi er beskrevet i kap. 1.2.9. og

1.4.9.

Uddannelser efter erhvervsuddannelsesloven er støttebe-

rettigende til Statens Uddannelsesstøtte, med mindre der

er indgået uddannelsesaftale. Støtten kan kun ydes til

elever, som er fyldt 18 år. Til elever, som ikke er

fyldt 19 år, er støtten forældreindtægtsbestemt.

Kun ganske få elever er fyldt 18 år, når de begynder på

en erhvervsuddannelse, og ca. halvdelen er fyldt 18 år i

løbet af uddannelsens 1. år.

Til elever i erhvervsuddannelser ydes der imidlertid o-

verenskomstmæssig løn fra arbejdsgiveren til alle under

praktikophold og skoleperioder, der er omfattet af ud-

dannelsesaftalen.

Der ydes ikke løn til elever på 1. skoleperiode, og til

disse elever heller ikke, når de fortsætter på 2. skole-

periode, med mindre de har indgået en uddannelsesaftale.

For et fåtal af elever vil samordning - ligestilling

med andre erhvervsuddannelser - altså betyde en økono-

misk forringelse, indtil de fylder 18 år.

Erhvervsskoler er ikke kostskoler, og kun elever med me-

re end 5 kvarters rejsetid til skole er berettiget til

at bo på skolehjem.

Elever på videregående teknikeruddannelser er ikke be-

rettiget til skolehjemsplads.
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Det vil formentlig blive muligt for ikke-skolehjemsbe-

rettigede elever at få kost og logi mod betaling på tid-

ligere landbrugsskole-kostafdelinger.

Til elever på faglært niveau ydes statslig og amtskom-

munal befordringsgodtgørelse.

4.4.5. Administrative konsekvenser

Fælles uddannelses- og skolestruktur under Undervis-

ningsministeriet er udtryk for en afbureaukratisering,

fordi der kun vil være et system at administrere og kun

et ministerområde involveret.

Der overføres årsværk fra Kulturministeriet og Land-

brugsministeriet til Undervisningsministeriet i et om-

fang, der aftales nærmere parterne imellem.

4.4.6. Økonomiske konsekvenser

Bilag 8 viser de statslige udgifter til jordbrugsud-

dannelser på faglært niveau og teknikerniveau før og

efter samordning (niveau 1989).

Den anførte udgift til SU pr. årselev på faglært niveau

har kun kunnet beregnes som den samlede SU-udgift til

alle efg-basisuddannelser i 1987/88 divideret med alle

basisårselever = 3.232 kr. skønsmæssigt forhøjet til

4.000 kr. i 1989.

Det gennemsnitlige beløb pr. individ i 1987/88 var

12.314 kr. Forskellen til udgiften pr. årslev skyldes

aldersbetingelsen på 18 år (kap. 4.4.4.)

Det tilsyneladende dobbelte tilskud til efg-elever og

lærlinge i gartneruddannelser (bilagets pkt. 1) skyldes,

at de 2 beløb er udtryk for hhv. Kulturministeriets og

Undervisningsministeriets gennemsnitsudgift pr. årselev.



120

Som det fremgår af bilagets pkt. 3, vil samordning re-

sultere i en besparelse på ca. 3,5 mio. kr. i alt for-

delt med en merudgift på ca. 3,7 mio. kr. på tekniker-

niveau og en besparelse på ca. 7,3 mio. kr. på faglært

niveau.

Besparelsen på faglært niveau vil blive større - og

merudgiften på teknikerniveau mindre eller forsvinde - i

1990 og følgende år, fordi finanslovbevillingen til sæi—

ligt tilskud er 10 mio. kr. større i 1990 end 1989.

Besparelsen ved samordning på faglært niveau kan forkla-

res ved dels forskellig aldersbetingelse for Statens

Uddannelsesstøtte (18 år) og elevstøtte/særligt tilskud

(16 år), dels at erhvervsuddannelseseleverne i større

omfang får løn - og dermed ikke SU - under skoleperio-

der, dels at landbrugsskoleelever i modul 2-skoleperio-

den kan få elevstøtte, selv om de får løn.

Merudgiften ved samordning på teknikerniveau kan forkla-

res ved, at det særlige tilskud til landbrugsskolerne y-

des med større beløb pr. elev på faglært niveau end på

teknikerniveau. Dertil kommer, at eleverne på tekniker-

niveau ikke får løn, og dermed Statens Uddannelsesstøt-

te, som ydes med større beløb end elevstøtte til land-

brugsskoleelever.

Til den besparelse, som fremgår af bilag 8, kommer en

besparelse på ca. 10 mio. kr. som følge af mindre læ-

rerforbrug ved overgang til de tjenestetidsregler (her-

under bortfald af kostskoleforpligtelse), som gælder ved

erhvervsskoler.

Også normeringsreglerne ved erhvervsskoler vil - i hvert

fald på længere sigt - indebære en besparelse.

0g hvis det besluttes, at uddannelserne skal foregå på

færre skoler, vil der yderligere opnås en besparelse,

bl.a. fordi tilskud til bygninger m.v. reduceres.
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Samordning af efteruddannelseskurser vil indebære en

merudgift på ca. 3 mio. i forhold til det aktuelt bud-

getterede, fordi finanslovbevillingen på 11 mio. kr. er

forudsat besparet fra 1992, når Landbrugsministeriets

efteruddannelseslov udløber.

Men som det fremgår af kap. 3.6. vil samordningen betyde

en besparelse på ca. 6 mio. kr. i forhold til udgifterne

ved en fortsættelse af den hidtidige ordning.

Undervisningsministeriet forudsætter, at der overføres

ressourcer svarende til den nuværende finanslovbevil-

ling.

Samordning af øvrige kurser forventes at være udgifts-

neutral .

En oversigt over de bevillinger, der skal overføres,

fremgår af bilag 10.

Det fremgår heraf, at Kulturministeriets bevillinger til

landbrugs- og gartnerskoler udgør ca. 200 mio. kr. på

finansloven for 1989.

Finanslovbevillingen er imidlertid beregnet på grundlag

af 2.400 årselever og dermed er for høj.

Samordning af uddannelsen til faglært landmænd under er-

hvervsuddannelsesloven indebærer, at der skal indgås

uddannelsesaftale for hele uddannelsen, og at eleverne

dermed skal have løn - med arbejdsgiverrefusion fra AER

- i flere skoleperioder end på landbrugsskolerne.

Disse elever bliver også omfattet af reglerne om stats-

ligt og amtskommunalt befordringstilskud. Udvalget har

ikke beregnet udgifterne herved.
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4.5. Konsekvenser af forbedrede adgangs- og meritmulig-

heder og anden form for samarbejde

Forbedrede adgangs- og meritmuligheder

Ved at forbedre mulighederne fon at uddannelserne kan

udgøre fælles adgangs- og meritgrundlag, opnår man, at

elever skal bruge mindre tid både på adgangsgivende sup-

pleringskurser m.v. og på selve den valgte uddannelse.

Spildtiden ved uddannelsesskift bliver derved mindst mu-

lig, hvilket vil motivere eleverne til ikke at opgive at

få en uddannelse.

Udvalget finder det ikke muligt at beregne besparelser

herved.

Anden form for samarbejde

Ved fællesudnyttelse af ledig kapacitet, herunder mate-

riel, undervisningsmateriale og lærere, samt fælles ud-

vikling af undervisningsmateriale, kan man opnå en bedre

udnyttelse af de eksisterende ressourcer.

Udvalget finder det ikke muligt at beregne besparelser

herved.





















Bilag 9

Personalemæssige forhold for forstandere og lærere

ved landbrugsskoler og tekniske skoler

9.1. Landbrugsskoler

9.1.1. Ansættelsesvilkår

Forstandere og lærere er tjenestemandslignende ansat og

omfattet af folkeskolens regler om ferie, sygdom, bar-

sel m.v.

Der er ikke formelle kvalifikationskrav.

Forstanderne godkendes af DFF og ansættes af skolens be-

styrelse.

Lærere ansættes af skolen som heltids- kvota- eller ti-

melærere. Der oprettes kontrakt om ansættelsesform, hus-

leje, kostforplejning, opsigelse, timeløn m.v.

DFF foretager lønmæssig indplacering af forstandere og

heltids- og kvotalærere.

9.1.2. Tjenestetid

Lærernes årlige løntimetal er 570, efter det 60. år dog

485 timer, fordelt på mindst 36 uger.

Herfra trækkes timereduktion som følge af ferieforlæng-

elsen på 12,5 timer.

For forstanderne er de tilsvarende løntimetal 342 og 295

og ferieforlængelsen 19 timer.
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Timetallet er fastsat under hensyntagen til den samlede

virksomhed ved skoleformen, og arbejdet omfatter både

undervisning og deltagelse i kostskolearbejde, ekskur-

sioner og skolens fælles liv.

9.1.3. Aflønning

Forstandere og lærere aflønnes efter regler fastsat af

DFF.

Forstandere aflønnes efter skolens størrelse i Ir. 33

eller 35 med et tillæg på 2.445 kr efter 9 år, i Ir. 35

dog fra starten.

Heltids- og kvotalærere aflønnes i:

- Ir. 13/21/23/24, sk.tr. 18, 20-22,26,29,31,33,35,36

eller

- Ir. 16/21/29/31, sk.tr. 21,26,28,30,32,38,40,42,44.

Sidstnævnte indplacering forudsætter akademisk uddannel-

se eller 6 års fuldtidsbeskæftigelse med voksenpædago-

gisk undervisning på videregående niveau.

Efter 5 år på sluttrin i Ir. 31 ydes årligt tillæg på

11.002 kr.

Timelærere aflønnes med timebetaling efter skolens vur-

dering indenfor maksimums- og minimumsbeløb.

Der ydes kostskoletillæg på mellem 65 kr. og 1.431 kr.

pr. måned til lærere og forstandere.
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Skolen kan yde højere løn til forstandere og lærere, men

"overløn" indgår ikke ved beregning af tilskud.

9.1.4. Pension

Staten yder tilskud til Pensionskassen for Højskoler,

Landbrugsskoler, og Husholdningsskoler, som udreder pen-

sion til forstandere, heltids- og kvotalærere.

Medlemskab af denne eller anden passende pensionsord-

ning er en betingelse for tilskud til skolerne.

9.2. Tekniske skoler

9.2.1. Ansættelsesvilkår

Forstandere er tjenestemandslignende ansat. De ansættes

og afskediges af skolens bestyrelse efter ministerens

godkendelse.

Bestyrelsen godkender efter indstilling fra lederen an-

sættelse og afskedigelse af lærere.

Lærere er ansat på tjenestemandslignende vilkår eller

efter AC-overenskomst.

Efter erhvervsuddannelsesloven og teknikerloven fast-

sætter ministeren regler om krav til lærerkvalifikati-

oner .

For efg- og lærlingelærere i fællesfag/almene fag kræves

et fagligt niveau svarende til seminarie-liniefag eller
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universitetsbifag i faget, pædagogisk uddannelse eller

gennemført pædagogikum for erhvervsuddannelserne samt

mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

For lærere i retningsfag kræves normalt 5 års erhvervs-

erfaring i faget.

For lærere på videregående teknikeruddannelser kræves

uddannelse svarende til den, der undervises på.

9.2.2. Tjenestetid

Forstandere har et årligt undervisningstimetal på højst

160.

For lærere gælder en årsnorm, der for efg-lærere er

961,4 timer og lærlingelærere 1.014,6 timer (incl. feri-

eforlængelse ) .

Hertil kommer 228 rammetimer, som læreren bl.a. skal

bruge på deltagelse i kurser, lærermøder, fagmøder. Der

skal ikke gøres rede for disse timer.

Fra årsnormen fratrækkes reduktion for:

- deltagelse i visse lærerkurser/uddannelse,

- funktion som studievejleder,

- funktion som skolehjemsassistent og

- funktion som ledende lærer.

Ved videregående teknikeruddannelser er der en ugenorm

på 23 timer og en årlig undervisningspligt i 40-42 uger.
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9.2.3. Aflønning

Forstandere aflønnes i lønramme 35 eller 37.

Lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår aflønnes i

lønrammeforløbet 13/21/24 ved efg-og lærlingeuddannelser

og 18/26/29.

Til lønnen i Ir. 13/21/24 ydes faglærertillæg med

10.178 kr. årlig.

Til lønnen i Ir. 18/26/29 og efter AC-overenskomst ydes

tilsagnstillæg med 15.342 kr. årlig betinget af tilsagn

om at læse 2 1/2 overtimer/uge.

9.2.4. Pension

Staten yder tilskud til Pensionskassen for Erhvervssko-

ler, som udreder pension til forstandere, tjenestemands-

lignende ansatte lærere og visse andre personalegrupper.

Overenskomstansatte lærere er medlemmer af vedkommende

organisations pensionskasse.
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Finanslovmæssige konsekvenser af samordning

Fra Kultur- til Undervisningsministeriet overføres:

(tallene er fra finanslov 1989)

§ 21.09.03. Landbrugsskoler.

Indtægter

49. Diverse indtægter

(på TB ca. 5 mio. kr. i tilskud fra EF)

Tilskud 156.431.000

51.01. Refusionstilskud 17.500.000

51.02. Rammetilskud 101.796.000

52.01. Langtidsledige, ansat i staten

(på TB ca. 1,5 mio. kr.)

53.01. Lære- og praktikpladser 1.635.000

53.02. Særligt tilskud 35.500.000

(fra 1990 ca. 10 mio. kr. mere)

§ 21.09.89.53.01. Kursusafgift ved grundpædagogisk kur-

sus for nyuddannede kandidater fra Den Kgl. Veterinær-

og Landbohøjskole: 202.200 kr.

Følgende beløb, som vedrører landbrugsskoler:

Fra § 21.09.89.51.01. Støtte til elever på folkehøjsko-

ler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og efterskoler:

ca. 10,5 mio. kr.

Fra § 21.09.89.51.02. Støtte til udenlandske elever på

folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler og

efterskoler: et meget begrænset beløb.

Fra § 21.09.89.52.03. Kurser til fortsat uddannelse af

forstandere og lærere ved folkehøjskoler m.v.: 100.000

kr.
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Fra § 21.09.89.52.04. Aflønning under fortsat uddannelse

af forstandere og lærere ved folkehøjskoler m.v.: 72.000

kr.

Fra § 21.09.89.52.05. Forsøgsundervisning på folkehøj-

skoler m.v.: 42.000 kr.

Fra § 21.20.09.74.01. Lån til efterskoler og højskoler:

3 1/2 - 4 mio. kr.

Fra Landbrugs- til Undervisningsministeriet overføres:

§ 11.05.62.52.02. Vikarordninger i forbindelse med ef-

teruddannelse, 3.800.000 kr.

Derimod overføres ikke:

§ 11.05.74. Tilskud til efteruddannelse inden for jord-

brugserhvervene, 49 Diverse indtægter: 600.000 kr. og

52.01 Tilskud: 11.000.000 kr.

Disse udgifter er forudsat besparet ved ophør af lov om

tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhverve-

ne .

Undervisningsministeriet forudsætter dog, at der overfø-

res ressourcer svarende til den nuværende finanslovbe-

villing.
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Kursisten

Udgifter: Skolepenge 770 kr.

Kost og logi (på egen foran-

staltning) 1.200 kr.

1.970 kr.

Indtægter: Voksenuddannelsesstøtte 1.400 kr.

Nettobetaling 570 kr.

Skolen

Indtægter: Driftstilskud fra staten 700 kr.

Skolepenge 770 kr.

1.470 kr.

Udgifter: Lærerløn 1.000 kr.

Materialer 150 kr.

Lokaleleje 150 kr.

Administration og annoncering ... 175 kr.

1.475 kr.

Skolens overskud - 5 k r .

3. Konklusion

Statens udgift pr. ugekursist er 920 kr. mindre efter

samordning end under den nuværende ordning.

Med en årlig tilgang på 6.500 ugekursister betyder det

en årlig besparelse for staten på knap 6 mill. kr.

Kursistens udgift er uændret.

Skolens fortjeneste pr. ugekursist er 1.375 kr. mindre

efter samordning end under den nuværende ordning.

Der er kun regnet med variable omkostninger.


