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Cirkulære om kvoter for EUD-elever i staten
§ 1. For at opfylde målsætningen i den politiske aftale om velstand og velfærd

og investeringer i fremtiden om, at mindst 85 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 pct. i 2015, skal ministerierne på deres områder medvirke til, at antallet af EUD-elever i staten
øges.
Stk. 2. Som led i den politiske aftale om flere unge i uddannelse og job skal der
oprettes 200 ekstra praktikpladser i staten i 2010.

§ 2. Med henblik på opfyldelse af § 1 fastsættes følgende kvoter for EUD-

elever for de enkelte ministerområder, jf. Budgetvejledningens punkt 2.5.4:
Årsværk, afrundet
Statsministeriet
Udenrigsministeriet
Finansministeriet
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Skatteministeriet
Justitsministeriet
Forsvarsministeriet
Socialministeriet
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Integrationsministeriet
Videnskabsministeriet
Undervisningsministeriet
Kulturministeriet
Kirkeministeriet
Miljøministeriet
Fødevareministeriet
Transportministeriet
Klima- og Energiministeriet
I alt

Kvote 2010
2
20
27
41
174
252
389
39
35
38
19
292
423
59
1
41
37
61
12
1.962
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§ 3. Den i § 2 fastsatte kvote gælder for ministerområdet som helhed. Det

enkelte ministerium fordeler selv kvoten på de underliggende institutioner,
herunder selvejende institutioner.

§ 4. Den i § 2 fastsatte kvote dækker finanslovsområdet i Finansministeriets

forhandlingsdatabase.

§ 5. Frie grundskoler, efterskoler, produktionsskoler, husholdningsskoler,

håndarbejdsskoler, private gymnasier og HF, Folkekirken og DSB indgår ikke
i opgørelsen af kvoten. Derimod er kvoten i 2010 udvidet til også at omfatte
almene gymnasier og HF, social- og sundhedsskoler og voksenuddannelsescentre.

§ 6. Den i § 2 fastsatte kvote er beregnet på baggrund af antallet af ansatte

erhvervsuddannede i Finansministeriets forhandlingsdatabase, 3. kvartal 2009.
Opgørelsen af kvoten vil ske på baggrund af antallet af EUD-elever i 4. kvartal
2010.

Finansministeriet, Personalestyrelsen
Den 16. april 2010.
P.M.V.
E.B.
Ted Lind
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