
 
 

 

 

Som 

noget nyt vil bidraget i 2022 blive tilbageført fuldt ud til 

uddannelsesområdet, dog uden nogen garanti for, hvor stor en del 

der tilbageføres til de respektive områder, hvor det er høstet. 

Omprioriteringsbidraget blev introduceret med virkning fra 2016, og 

med den planlagte forlængelse af besparelserne til og med 2022, vil 

det medføre en samlet besparelse i 2022 på knap 14 pct. på taksterne 

mv. ift. 2015. 

 Finansieringen af FGU-aftalen fra oktober 2017 indeholder en 

reduktion af markedsføringsudgifterne på gymnasierne for i alt 22 

mio. kr. årligt og permanent fra 2019.

 Fjernundervisning på GSK: UVM har gennemført en 

budgetanalyse af potentialet for øget brug af fjernundervisning på 

GSK. Det er vurderingen, at 37 pct. af undervisningen i gennemsnit 

kan gennemføres som fjernundervisning. Dette kræver lovændring, 

og forventes at kunne træde i kraft medio 2019. Dette giver en 

besparelse på 16 mio. kr. fuldt indfaset i 2020.

 Lønstigninger i OK18 har været en smule mindre i 2018 end 

forudsat i pris-og lønreguleringen af taksterne på finanslov 2018. 

Dette medfører en samlet reduktion på 17 mio. kr. på hele 

uddannelsesområdet. 

 Statens indkøbsbesparelse: Den 12. etape er indarbejdet på 

finanslovsforslaget, og vil desuden kræve en dispositionsbegræns-

ning allerede i 2018. Besparelsen vedrører bl.a. telefoni (igen…) og 

AV-udstyr, og udgør i alt 19,5 mio. kr. på selvejeområdet. Vi afvent-

er cirkulære om dispositionsbegrænsningen på vores område i 2018.
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 Barselsfonden blev håndteret på finansloven for 2018, men der er 

behov for at foretage en mindre korrektion på i alt 3 mio. kr., som er 

indarbejdet som reduktion af taksterne, og desuden vil kræve en 

dispositionsbegrænsning i 2018.

 

Udeståender til efterårets ændringsforslag 

 Investeringsrammen 

 for 2019 og frem skal 

fastsættes endeligt i efteråret ifm. ændringsforslaget, og ministeriet 

vil i de kommende uger og måneder se på de indmeldte ønsker. I 

udgangspunktet er rammen sat til 1,4 mia. kr. årligt i 2019-2021, og 

1,26 mia. kr. i 2022. 

 

 Pulje til særlige tiltag: Der afsættes en ramme på 600 mio. kr. til en 

række tiltag. Som led heri skal finansieres tiltag på 

erhvervsuddannelserne, og regeringen forventer at præsentere 

udspillet den 13. september. 

 

 Der er endnu ikke taget politisk stilling til, om det sociale taxameter 

videreføres og kriterierne herfor. Hvis det videreføres, genberegnes 

taxametret. Det er ikke forligsbundet, og det er derfor 

ministeren/regeringen der vil fastsætte eventuelle nye kriterier. Der 

er lagt op til at fastholde de overordnede økonomiske rammer. 

Uddannelse 
Undervis-
ningstakst 

Færdiggørel-
sestakst  

Fællesud-
giftstakst 

Bygnings-
udgiftstakst 

I alt 

Stx  -1.141 -279 -307 -169 -1.897 

2-årig Hf -713 -185 -383 -185 -1.467 

Pre-IB -1.141 
 

-307 -169 -1.618 

3-årig Hf -502 -185 -383 -185 -1.255 

Studenterkursus -1.771 -435 -493 -235 -2.934 

4-årig Team Danmark -875 -279 -357 -169 -1.680 

IB -1.141 -279 -307 -169 -1.897 
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Uddannelse 
Undervis-
ningstakst 

Færdiggørel-
sestakst  

Fællesud-
giftstakst 

Bygnings-
udgiftstakst 

I alt 

Stx  -963 -253 -260 -157 -1.632 

2-årig Hf -605 -164 -334 -157 -1.261 

Pre-IB -963 
 

-260 -157 -1.380 

3-årig Hf -434 -163 -334 -157 -1.088 

Studenterkursus -1.513 -380 -420 -157 -2.471 

4-årig Team Danmark -732 -253 -308 -157 -1.450 

IB -963 -253 -260 -157 -1.632 

Der er overordnet set tale om en reduktion af taxametrene på 2-3 pct. før 

opregning til 2019-prisniveau.  

 

Takstkataloget for 2019 

For 2019 er der fastsat følgende takster (kr. pr. årselev og ekskl. moms): 

 

                                                                 Almene            Private 

Stx: 

Undervisningstaxameteret:  51.720 kr.      44.020 kr. 

Færdiggørelsestaxameteret:  13.310 kr.      11.520 kr. 

Fællesudgiftstaxameteret:                         6.420 kr.        5.560 kr. 

Bygningstaxameter:                                   7.880 kr.        7.490 kr. 

 

2-årigt hf  

Undervisningstaxameteret:   62.030 kr.      52.790 kr. 

Færdiggørelsestaxameteret:        9.520 kr.        8.240 kr. 

Fællesudgiftstaxameteret:                        8.230 kr.        7.130 kr. 

Bygningstaxameter:    9.070 kr.           -      

 

Socialt taxameter 

Der skal som nævnt ovenfor tages endelig stilling til, hvorvidt det sociale 

taxameter fastholdes, og hvilke tildelingskriterier der i givet fald skal lægges 

til grund. Det sociale taxameter giver skoler med mange elever med en svag 

social baggrund og et højt frafald ressourcer til at gøre mere for at reducere 

frafaldet. Det sociale taxameter udmøntes på baggrund af en omfordeling 

inden for de nuværende økonomiske rammer til skolerne. Derved sker der 
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en omfordeling fra skoler med få frafaldstruede elever til skoler med mange 

frafaldstruede elever.  

 

På finanslovsforslaget – og inden de forventede justeringer på 

ændringsforslaget - er det sociale taxameter til stx beregnet således: 

Takst 1: 4.310 kr. 

Takst 2: 4.790 kr. 

Takst 3: 5.170 kr. 

 

Socialt taxameter gives ikke til private gymnasier. 

 

Finansieringen af pædagogikum 

Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2019 sættes til 286.600 kr. pr. 

kandidat. 

 

Brobygning- og introduktionskurser 

Der ydes fortsat tilskud til brobygning- og introduktionskurser. Tilskuddet 

er fordelt på de forskellige taxametre og er her opgjort pr. årselev. 

 

Introduktionskurser 

Undervisningstaxameter: 41.960 kr. 

Fællesudgiftstaxameter:     6.890 kr. 

Bygningstaxameter:           6.130 kr.  

 

Brobygning 

Undervisningstaxameter: 43.250 kr. 

 

Grundtilskud 

Basistilskud og uddannelsestypetilskud reduceres igen med 2 pct. som følge 

af omprioriteringsbidraget, så basistilskuddet udgør 922.370 kr. pr. 

institution både almene og private. Uddannelsestypestilskud udgør 

1.614.150 kr. for første uddannelse, og 230.590 kr. for den anden på de 

almene gymnasier dog maksimalt 11.060 kr. pr. grundlagsårselev. For de 

private gymnasier udgør uddannelsestypetilskuddet 922.370 kr. for den 

første uddannelse og 230.590 kr. for den anden, dog også her maksimalt 

11.060 kr. pr. grundlagsårselev.  

Udkantstilskud udgør maksimalt 2,3 mio. kr. pr. institution for de almene 

gymnasier. 

 

Geografisk grundtilskud 

Det geografiske grundtilskud udgør 1,0 mio. kr. pr institution uanset antallet 

af grundlagsårselever til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. 
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De private gymnasier er ikke underlagt geografisk grundtilskud. 

  

Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på 

Undervisningsministeriets hjemmeside https://www.uvm.dk/institutioner-

og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-

finanslov/takstkatalog  

  

Pris- og lønregulering til 2019 priser 

Pris- og lønreguleringen er på 0,9 pct. på alle taxametre med undtagelse af 

bygningstaxametre, som er pris- og lønreguleret med 0,5 pct. Det er et noget 

lavere niveau end sidste år. 

 

Når pris- og lønreguleringen er markant lavere end de aftalte lønstigninger 

på gymnasieområdet (og i staten i øvrigt), så skyldes det, at 

Finansministeriet har foretaget en niveaukorrektion på baggrund af en for 

høj regulering fra 2017 til 2018. Finansministeriets beregninger viser 

behovet for en pris- og lønregulering fra 2018 til 2019 på 1,8 pct., og en 

niveaukorrektion på -0,9 pct., hvorefter opregningsprocenten er fastsat til 

0,9 pct. Se også uddybende forklaring og oversigt hos 

Moderniseringsstyrelsen. 

 

 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-og-loenforudsaetninger/

