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Folketingets Lovsekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Medlem af Folketinget Alex Ahrendtsen (DF) har den 17. september 2012 stillet 
følgende spørgsmål nr. S 4085 til ministeren for forskning, innovation og 
videregående uddannelser, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 4085: 

Hvad agter ministeren at foretage sig for, at regeringen overholder ”aftale mellem 
regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Kristendemokraterne om en ny maritim uddannelses- og skolestruktur” fra 2004?

Svar: 

Aftalen mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne 
om en ny maritim uddannelses- og skolestruktur fra 2004 indeholdt en række 
rekrutteringsmål for de maritime uddannelser – herunder uddannelserne på SIMAC 
-baseret på den efterspørgsel, der var dengang. 

Efterspørgslen har ændret sig, og rekrutteringsmålet i aftalen på 200 studerende til 
skibsofficersuddannelsen årligt er aldrig blevet nået, heller ikke i den periode, hvor 
der var frit optag til uddannelsen. Samtidig var interessen for at videreuddanne sig
fra single til dual purpose skibsofficer kortvarig, så SIMAC har heller ikke de 
forventede ca. 35 studerende til den uddannelse årligt. Derfor har SIMAC ikke 
opnået det antal årsstuderende, der forventedes, da man indgik aftalen i 2004. 

I aftalen om finansloven for 2011 aftalte den daværende regering med Dansk 
Folkeparti, Kristendemokraterne, at der skulle genindføres adgangsbegrænsning på 
de maritime uddannelser. Det skete med udgangspunkt i efterspørgslen i 2010. I 
efteråret 2011 tog den nuværende regering bestik af efterspørgslen og forhøjede 
kvoten på maskinmesteruddannelsen for 2012 og fremefter. Det kom kun i 
begrænset omfang SIMAC til gode, da der var ledige pladser på SIMAC i 2011. 
2012 er første år, SIMAC har måttet afvise ansøgere på grund af 
adgangsbegrænsningen.

SIMAC er fortsat en faglig og økonomisk bæredygtig uddannelsesinstitution, som 
aftalen forudsætter, og udviklingen i antallet af studerende skal ske med 
udgangspunkt i efterspørgslen.
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De maritime uddannelser skal også bidrage til regeringens mål om, at 60 procent af 
alle unge får en videregående uddannelse. Den store søgning og den gode 
beskæftigelse for de færdiguddannede giver også regeringen anledning til at 
overveje, hvordan vi fremover vil regulere optaget.  Men vi har ikke i år kunnet 
finde ressourcerne på finanslovsforslaget til at gøre yderligere i 2013.

Med venlig hilsen

Morten Østergaard


