December 2022

Fakta om Finanslov for 2022 (FL22)
Finansloven for 2022 blev endeligt vedtaget d. 22. december 2022.
Sammenholdt med tidligere års finanslovsforslag, er der i år ikke store
politiske initiativer, men der er væsentlige ændringer for både
henvisningstaxametret og det sociale taxameter. Herudover er
gymnasierne ikke blevet snydt for mindre indkøbsbesparelser.
Følgende initiativer på FL22 påvirker de almene gymnasiers økonomi:
 Genberegning af socialt taxameter
I forbindelse med finansloven for 2022 er socialt taxameter
genberegnet. Ændringsforslaget til finanslovsforslaget har givet
anledning til, at grænsen for takst 1 på ændringsforslaget sænkes
fra 43 pct. til 38 pct., frafaldstruede elever. Det indebærer, at
flere institutioner vil blive berettiget til socialt taxameter for et
givent udbud. De berørte institutioner er blevet orienteret af
ministeriet.


Henvisningstaxameteret afskaffes
Det følger af Aftale om Den Koordinerede Tilmelding til
Gymnasiale Ungdomsuddannelser, at henvisningstaxametret på
de gymnasiale uddannelser afskaffes med virkning fra 1. januar
2022. Henvisningstaxametret kan derfor ikke udløses i 2022 for
elever, der er påbegyndt en gymnasial uddannelse i 2021.



Negativ budgetregulering
På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en
negativ budgetregulering som følge af korrektion af pris- og
lønreguleringen på Børne- og Undervisningsministeriets område
på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem. Den negative
budgetregulering udgør samlet 5,8 mio. kr. på almengymnasiale
uddannelser og private gymnasier og udmøntes som en
reduktion af undervisningstaksten på ca. 0,1 pct.



Statens indkøbsprogram fase 15 indeholder besparelser på
bl.a. brændstof, forbrugsartikler, medieovervågning, møbler,
rejsebureauydelser og taxikørsel. Samlet set medfører fase 15 (og
tidligere faser) en reduktion af fællesudgiftstaxameteret på 0,1
pct.

Dispositionsbegræsninger i 2021
 Dispositionsbegrænsningen gældende for 2021 vedrørende
indkøbsprogrammet fase 15 blev meldt ud i efteråret.
Besparelsen udgør 5,0 mio. kr. i 2021 på Børne- og

Undervisningsministeriets område, og omfanget pr. institution
blev meldt ud tidligere på året. Dispositionsbegrænsningen
udmøntes som en modregning i forbindelse med næstkommende
tilskudsudbetaling.


Finansloven er omfattet af besparelser på statens
konsulentforbrug. Konsulentbesparelsen er udmøntet som en
prisbesparelse på Statens Administration, Statens IT og
Økonomistyrelsens ydelser. Besparelsen udgør for Børne- og
Undervisningsministeriets område 1,9 mio. kr. og udmøntes som
en modregning i forbindelse med næstkommende
tilskudsudbetaling. Det konkrete beløb pr. institution kan findes
på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Pris- og lønregulering til 2022-priser
Pris- og lønregulering fra 2021 til 2022 er på 1,1 pct. på det generelle
pris- og lønindeks, mens bygningstakster, der følger anlægsindekset,
opregnes med 0,9 pct. Se også uddybende forklaring og oversigt hos
Økonomistyrelsen: https://oes.dk/oekonomi/finanslov-ogudgiftsopfoelgning/indeks/pris-og-loenforudsaetninger/
Takstkataloger for 2022
For 2022 er der fastsat følgende takster (kr. pr. årselev).
Tabel 1: Takstkatalog for stx og hf
3-årig stx/IB
Offentlige (ekskl. moms)
55.110 kr.
Undervisningstakst
13.750 kr.
Færdiggørelsestakst
6.490 kr.
Fællesudgifter takst
7.660 kr.
Bygningstakst
Tillægstakst for bestemte 10.760 kr.
A-niveau fag
2-årig hf
Undervisningstakst
Færdiggørelsestakst
Fællesudgifter takst
Bygningstakst

65.760 kr.
9.830 kr.
8.320 kr.
8.830 kr.

Private (inkl. moms)
49.290 kr.
12.510 kr.
6.190 kr.
7.800 kr.
9.950 kr.

58.820 kr.*
8.940 kr.
7.930 kr.
7.800 kr.

*Bemærk, HF med Steiner pædagogik modtager en særlig undervisningstakst. Se finansloven

Udviklingen i takster fra 2021 til 2022
På taksterne ekskl. moms i 2022 er der nedenstående ændringer i
forhold til takstkataloget for 2021. Taksterne er her modregnet for prisog lønregulering fra 2021 til 2022, så det er takster i 2022-prisniveau,
der sammenlignes, hvorved de faktiske ændringer af taksterne kan ses.
Det skal bemærkes, at de mindre ændringer i taksterne, ifølge
ministeriet, skyldes afrunding samt dispositionsbegrænsninger mv.
Således er ændringerne ikke udtryk for parlamentarisk vedtagne
ændringer.
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Tabel 2: Almene gymnasier - Ændringer i takskatalog for 2022 sammenlignet med 2021
UndervisningsFærdiggørelsesFællesudgifter
Bygningstakst
takst
takst
takst
3-årig stx
2-årig hf
Studenterkursus
Pre-IB
IB
4-årig stx
3-årig hf

-40 kr.
-56 kr.
-67,42
-40,05
-40,05
-31,78
-37,21

0 kr.
-7 kr.
6,69
0,4
0,4
-7,03

-21 kr.
-31 kr.
-34,95
-20,84
-20,84
-22,39
-30,86

-18 kr.
-9 kr.
-0,89
-18,49
-18,49
-18,49
-8,84

Tabel 3: Private gymnasier - Ændringer i takskatalog for 2022 sammenlignet med 2021
UndervisningsFærdiggørelsesFællesudgifter
Bygningstakst
takst
takst
takst
3-årig stx
2-årig hf
Studenterkursus
Pre-IB
IB
4-årig stx
3-årig hf

4 kr.
10 kr.
-67,65
-46,25
-46,25
-32,72
-33,2

4 kr.
3 kr.
-2,19
3,93
3,93
2,76

-18 kr.
-27 kr.
-39,56
-17,54
-17,54
-28,54
-26,57

0 kr.
0 kr.
0,43
0,43
0,43
0,43
0,43

Grundtilskud
I 2022 udgør det geografiske grundtilskud 1.000.000 kr. og
basisgrundtilskuddet op til 922.370 kr. pr. institution.
Uddannelsestypestilskud udgør 1.614.150 kr. for første uddannelse, og
230.590 kr. for uddannelse nummer to på de almene gymnasier. IB og
EB modtager 737.890 i udbudstilskud.
For private gymnasier udgør basisgrundtilskuddet 922.370 kr.
Uddannelsestypetilskuddet udgør 922.370 kr. for den første uddannelse
og 230.590 kr. for den anden. Private gymnasier modtager ikke det
geografiske grundtilskud.
For både almene og private gymnasier gælder det, at de maksimalt kan
modtage 11.060 kr. pr. grundlagsårselev i basisgrundtilskud og
uddannelsestypetilskud.
Udkantstilskud udgør maksimalt 2.758.323 kr. pr. institution for de
almene gymnasier, dog maksimalt 13.230 kr. pr. grundlagsårselev. I
tillæg hertil kommer den midlertidige forhøjelse af tilskuddet på 0,5
mio. kr. pr. institution, der modtager udkantstilskud. Den midlertidige
forhøjelse blev aftalt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i
efteråret 2018, og er gældende for årene 2019-2022. De 0,5 mio. kr.
tildeles uafhængigt af om maksimumgrænsen for det øvrige
udkantstilskud skulle være nået.
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget, som kan findes på
Undervisningsministeriets hjemmeside:
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-ogdrift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
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I alt

-79 kr.
-103 kr.
-97 kr.
-79 kr.
-79 kr.
-72 kr.
-84 kr.
I alt

-9 kr.
-13 kr.
-109 kr.
-63 kr.
-59 kr.
-57 kr.
-57 kr.

Socialt taxameter
Det sociale taxameter giver skoler med en høj andel elever, der vurderes
at være frafaldstruede, økonomiske midler til at gøre mere for at
reducere frafaldet. Tilsagn om modtagelse af socialt taxameter udstedes
for tre år ad gangen. Det sociale taxameter er blevet genberegnet, og det
er blevet meddelt, hvilke institutioner der modtager tilskuddet i årene
2022-2024, og hvor mange midler institutionerne er berettiget til.
Taksten for det sociale taxameter ydes pr. elev på den pågældende
gymnasiale uddannelse. På finanslovsforslaget er det sociale taxameter
beregnet således:
Takst 1 (Mellem 38 og 50 pct. frafaldstruede elever): 4.680 kr.
Takst 2 (Mellem 50 og 61 pct. frafaldstruede elever): 5.200 kr.
Takst 3 (61 pct. eller derover frafaldstruede elever): 5.610 kr.
Socialt taxameter gives ikke til private gymnasier.
Investeringsrammer
Investeringsrammerne betyder, at der på finansloven fastsættes et loft
for institutionernes samlede investeringsbudget. På finansloven for
2022 er loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296
mio. kr. årligt i 2022-2025.
Brobygning- og introduktionskurser
Tilskud til brobygning- og introduktionskurser i 2022 er her fordelt på
de forskellige taxametre og er pr. årselev ekskl. moms.
Brobygning
Undervisningstaxameter: 44.640 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.120 kr.
Bygningstaxameter: 6.250 kr.
Introduktionskurser
Undervisningstaxameter: 43.310 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 7.120 kr.
Bygningstaxameter: 6.250 kr.
Finansieringen af pædagogikum
Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2022 sættes til 295.390 kr.
pr. kandidat.
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