
 
 
 

 
I 2017 udarbejdede PwC et notat for Danske Gymnasier med en beskrivelse af gældende 
regler og satser for grundtilskud til henholdsvis gymnasiale og erhvervsrettede institutioner 
– herunder når de fusionerer. Notatet er her opdateret af Danske Gymnasier i lyset af 
efterfølgende regelændringer og justerede satser fra finansloven for 2019.  
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at størrelsen af grundtilskud ikke kan sammenlignes 
mellem institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for erhvervsrettede 
uddannelser. Et større eller mindre grundtilskud skulle i så fald ses i sammenhæng med 
taxametrene pr. årselev. Dette skyldes blandt andet, at de almengymnasiale uddannelser 
selv finansierede blandt andet udkantstilskud og A-fagstilskud mv. af de tidligere amtslige 
bevillinger ifm. overgangen til selveje i 2007 og 2008. Alternativet til disse tilskud ville 
dermed være højere aktivitetsafhængige taxametre. 
 
Institutioner for almengymnasiale uddannelser 
Grundtilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser kan opdeles i 
følgende (beløb er 2019-niveau): 

Basisgrundtilskud 922.370 
Uddannelsestypetilskud – første uddannelse 1.614.150 
Uddannelsestypetilskud – anden uddannelse 230.590 
Geografisk grundtilskud 1.000.000 
IB-udbudstilskud 737.890 
Udkantstilsskud (op til) 2.305.920 

 
Alle institutioner for almengymnasiale uddannelser modtager basisgrundtilskuddet og første 
uddannelsestypetilskud. Anden uddannelsestypetilskud udbetales kun, hvis der er mere end 
40 grundlagsårselever pr. uddannelse. 
 
Udkantstilskud udbetales kun, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt:  

 Antal årselever på stx i grundlagsåret er under 430.  
 Afstand til nærmeste gymnasium med offentlig transport udgør mere end 20 km.  

 
Institutioner for erhvervsrettede uddannelser  
Til sammenligning har institutioner for erhvervsrettede uddannelser følgende 
grundtilskudselementer (beløb er 2019-niveau): 

Basisgrundtilskud 1.694.000 
Geografisk grundtilskud  1.000.000 
Lokalskoletillæg 1.880.000 
Byskoletillæg 1.880.000 
Kombinationsskoletillæg 1.880.000 
Grundtilskud til kostafdelinger (ikke landbrugsskoler) 423.540 
Udkantstilskud pr. erhvervsgymnasial uddannelse og 
pr. eud-grundforløb (nogle forløb har højere takst) 

245.610 

Grundtilskud til skolepraktik Afhænger af aktivitetsstørrelse 



 

 
 

Fusion  
Grundtilskud efter en fusion  
I de første 4 år efter en fusion bevares alle grundtilskud til begge institutioner. Herefter sker 
der en reduktion, hvor omfanget afhænger af, hvilke institutioner der fusionerer. 

Fusion mellem gymnasium og erhvervsskole  
Grundtilskud efter en fusion mellem institution for almen gymnasial uddannelse og 
institution for erhvervsrettede uddannelser afhænger af, hvilken institutionstype, der er den 
fortsættende.  
 
Hvis den fortsættende institution bliver en almen gymnasial institution, kan grundtilskuddet 
sammenlignes således: 

 Gymnasium Erhvervsskole Fusion 
Basisgrundtilskud 922.370 1.694.000 1.694.000 
Uddannelsestypetilskud – første uddannelse 1.614.150 0 1.614.150 
Uddannelsestypetilskud – anden uddannelse 230.590 0 230.590 
Geografisk grundtilskud 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
I alt 3.767.110 2.694.000 5.538.740 
Udkantstilskud 2.305.920 491.220 2.305.920 
I alt inkl. udkantstilskud 6.073.030 3.185.220 7.844.660 

 
Der er fra 2017 indført den særbestemmelse, at en institution der er et resultat af en fusion 
for almene gymnasiale uddannelser og en institution for erhvervsrettede uddannelser, får et 
basisgrundtilskud svarende til niveauet for basisgrundtilskud for erhvervsskoler. 
 
Hvis de fusionerende institutioner hverken før eller efter fusionen modtager udkantstilskud, 
vil de efter en 4-årig overgangsperiode miste et grundtilskud på 922.370 kr.  
 
Hvis institutionen også var omfattet af udkantstilskud (i eksemplet det maksimale tilskud for 
gymnasiet, og hvor erhvervsskolen har eud og en erhvervsgymnasial uddannelse – eller 
alternativt hhx+htx), vil fusionen også medføre bortfald af udkantstilskuddet vedrørende 
erhvervsskoledelen svarende til yderligere knap 0,5 mio. kr.  
 
Konsekvenserne vil være de samme, hvis institutionen fremover vil være en institution for 
erhvervsrettede uddannelser. Der mistes et basisgrundtilskud på 922.370 kr. Til gengæld kan 
konsekvenserne være endnu mere alvorligt for udkantstilskuddet. Der mistes hele 
udkantstilskuddet for gymnasiet på godt 2,3 mio. kr. 
 
Fusion mellem to gymnasier 
En fusion mellem to institutioner for almen gymnasiale uddannelser vil medføre et stort tab 
af grundtilskud. Der mistes både basisgrundtilskud og uddannelsestypetilskud.  

 Gymnasium A Gymnasium B Fusion 
Basisgrundtilskud 922.370 922.370 922.370 
Uddannelsestypetilskud – første uddannelse 1.614.150 1.614.150 1.614.150 
Uddannelsestypetilskud – anden uddannelse 230.590 230.590 230.590 
Geografisk grundtilskud 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
I alt 3.767.110 3.767.110 4.767.110 
Udkantstilskud 2.305.920 2.305.920 2.305.920 
I alt inkl. udkantstilskud 6.073.030 6.073.030 7.073.030 

 



 

 
 

To almene gymnasier vil efter en 4-årig periode miste alle tilskud til den ene institution, 
pånær det geografiske grundtilskud. Fusionerer to almene gymnasier, der ikke før eller efter 
fusionen modtager udkantstilskud, så mistes der grundtilskud for 2.767.110 kr. 
 
Fusion mellem to erhvervsskoler 
Fusionen medfører en forøgelse af det samlede tilskud med 186.000 kr. Det skyldes, at 
kombinationsskoletillægget er 186.000 kr. højere end det mistede basisgrundtilskud.  

 Handelsskole Teknisk skole Fusion 
Basisgrundtilskud 1.694.000 1.694.000 1.694.000 
Kombinationsskoletillæg 0 0 1.880.000 
Geografisk grundtilskud 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
I alt 2.694.000 2.694.000 5.574.000 
Udkantstilskud 491.220 491.220 982.440 
I alt inkl. udkantstilskud 3.185.220 3.185.220 6.556.440 

 
Sammenfatning  
Fusioner mellem to institutioner for erhvervsrettede uddannelser medfører en mindre 
forøgelse af det samlede tilskud på 186.000 kr. 
 
En fusion mellem en institution for almen gymnasial uddannelse med en institution for 
erhvervsrettede uddannelser vil medføre en reduktion af det samlede grundtilskud på 
922.370, svarende til det tabte basisgrundtilskud. Der er flere fusioner i ”Udkantsdanmark” 
mellem institutioner for almen gymnasiale uddannelser og institutioner for erhvervsrettede 
uddannelser, hvor der er sket en reduktion i tilskuddet. Fusioner før 2016, hvor reglerne for 
grundtilskud ved fusioner blev justeret, har medført endnu større tab af grundtilskud. 
 
Fusioner mellem to almengymnasiale institutioner vil medføre tab af grundtilskud for 
minimum 2.767.110 kr. Modtager en eller begge fusionerende institutioner udkantstilskud, 
kan tabet være markant højere.  
 
Institutioner der går med overvejelser om fusioner mellem to institutioner for almen 
gymnasiale uddannelser vil ofte ikke kunne hente stordriftsfordele i en størrelsesorden, der 
modsvarer de betydelige reduktioner i grundtilskud. 
 
Der er derimod gennemført mange fusioner mellem erhvervsskoler. Disse fusioner har 
kunnet gennemføres uden bortfald af grundtilskud.  
 
Det er vores opfattelse, at fusioner mellem institutioner for almen gymnasiale uddannelser 
og mellem institutioner for almen gymnasiale uddannelser og institutioner for 
erhvervsrettede uddannelser begrænses af en uhensigtsmæssig reduktion i tilskud. Det 
medfører, at det sjældent vil være økonomisk rentabelt at fusionere, når fusionen indeholder 
én eller flere almengymnasiale institutioner.  
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