
 

 
Finanslovsforslag for 2017  
- konsekvenser for gymnasieuddannelserne 
 

Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. 
 – hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage 

De almene gymnasier skæres 400 mio. kr. 
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Regeringens finanslovsforslag blev offentliggjort tirsdag den 30. august 2016. Her fremgår det, at regerin-
gen foreslår, at alle de statslige områder også i år underlægges det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 pct. 
Regeringen foreslår desuden, at omprioriteringsbidrag udvides til også at gælde i 2020. Midlerne er afsat i 
en reserve til finanslovsforhandlingerne på 1,6 mia. kr. Regeringen har kun foreslået en udmøntning af re-
serven på 150 mio. kr. til den ekstraordinære kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne i forlængelse af tre-
partsforhandlingerne.  

2%-omprioriteringsbidrag koster gymnasieuddannelserne 250 mio. kr. 
Med finanslovsudspillet er der lagt op til, at det gymnasiale område ligesom i 2016 underlægges ompriori-
teringsbidraget i 2017. Det betyder endnu en nedskæring på 250 mio. kr. Samtidig foreslår regeringen, at 
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skolerne også skal betale til omprioriteringsbidraget i 2020. Hvis det stemmes hjem i de kommende års fi-
nanslove, betyder det, at der i 2020 er taget knap 10 pct. (2% i 2016, 2% i 2017, 2% i 2018, 2% i 2019 og 2% 
i 2020) af den samlede elevbevilling, svarende til 1.250 mio. kr. ud af den nuværende samlede ramme på 
knap 13 mia. kr.  Det er alene omprioriteringsbidraget for 2017, der er til forhandling ved de kommende fi-
nanslovsforhandlinger. Hvad der skal ske i 2018, forhandles først i efteråret 2017. 

Konsekvenserne af EUD-budgetforliget rammer med fuld styrke i 2017 
Konsekvenserne af den aftalte budgetregulering som følge af EUD-forliget (vedtaget oktober 2015) udmøn-
tes også i finanslovsforslaget, men er ikke til forhandling ved de kommende finanslovsforhandlinger. 

Taxameteret for stx skæres som følge af EUD-forliget svarende til 3,7 pct. fra 2016 til 2017, hvilket svarer til 
ca. 235 mio. kr. Det betyder, at der er 2.000 kr. mindre pr. elev til undervisningen.  

Hhx-taxameteret stiger som følge af EUD-budgetforliget med 3,4 pct., hvoraf ca. 2.300 kr. tilføres undervis-
ningstaxameteret. Hhx tilføres midler, fordi det politisk er erkendt, at hhx har fået for lidt gennem længere 
tid. Samlet svarer det til en stigning for hhx på 70 mio. kr. Samtidig skæres alle de gymnasiale uddannelser 
på bygningstaxameteret. Dette er heller ikke til forhandling.  

Summen af omprioriteringsbidraget og EUD-budgetforliget 
Samlet set rammes de almengymnasiale uddannelser af nedskæringer på finanslovsforslaget for 400 mio. 
kr., mens erhvervsgymnasierne skæres med 25 mio. kr. Når erhvervsgymnasierne ikke rammes mere, skyl-
des det tilførslen til hhx på de nævnte 70 mio. kr. til takststigning. Gymnasiale enkeltfag skæres med over 
30 mio. kr., og de private skoler skæres med over 10 mio. kr. Alt i alt skæres der netto 465 mio. kr.  

Gymnasiereformen er også indregnet i finanslovforslaget 
Implementeringen af gymnasiereformen er også indregnet i finanslovsforslaget. Det er dog få elementer, 
der er skønnet til at have en effekt på uddannelsestaxametrene. Ændringen af opgørelsestidspunktet for 
elever på 1. semester har ingen betydning for de konkrete uddannelsestakster, men for antallet af elever 
institutionerne får tilskud for. Derimod skæres taxameteret på grund af senere opgørelse af 28-loftet.  

Følgende økonomiske konsekvenser af gymnasiereformen er indregnet i finanslovsforslaget: 

⋅ Ændring af opgørelsestidspunkt for klasseloftet 
⋅ Indførelse af ekstra prøve for de treårige uddannelser 
⋅ Udvidet fagpakke for hf 

Øvrige tiltag, der påvirker i negativ retning 
Finanslovsforslaget rummer nedenstående, selv om de i princippet er til forhandling og bygger de på mere 
eller mindre dokumenterede effektiviseringer, der som regel ikke ændres i finanslovsprocessen: 

⋅ 10. fase af statens indkøbsprogram 
⋅ Effektiviseringer som følge af udbudsloven 
⋅ Udvikling af en integrationsplatform (medfinansiering af udvikling og drift) 
⋅ 11. fase af statens indkøbsprogram (indarbejdes først i ændringsforslaget) 
⋅ Barselsfonden gøres til en bidragsfinansieret ordning (indarbejdes først i ændringsforslaget) 
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Pris- og lønregulering 
Udover de beskrevne tiltag bliver alle takster pris- og lønreguleret.  

Bygningstaksterne reguleres med 2,4 pct. og alle andre takster med 1,1 pct.  

Reguleringerne tager ikke højde for den efterregulering, skolerne var udsat for midt i indeværende år, hvor 
taksterne blev nedjusteret med 0,3 pct. De konkrete takster kan ses af tabel 1.  

Tabel 1. De faktiske gymnasiale takster efter pris- og lønregulering  
2017 (2017-niveau) FFL Hhx Htx Stx Hf Hf-e (gr1) 
Undervisningstaxameter 50.340 57.730 52.040 61.420 61.800 
Færdiggørelsestaxameter 13.890 20.380 13.390 9.560  
Fælles udgiftstaxameter 5.610 7.910 6.760 8.650 10.530 
Bygningstaxameter 4.930 9.260 8.000 9.090 9.270 
Fuldt forløb pr årselev 65.510 81.693 71.263 83.940 81.600 
Fuldt forløb 196.530 245.080 213.790 167.880  
 

Ændringer i taksterne fra 2016 til 2017 
Sammenlignes taksterne fra 2016 med de foreslåede takster for 2017, før de pris- og lønreguleres, fås ne-
denstående takstændringer i pct. pr. årselev. Samlet rammes stx af nedskæringer svarende til 5,8 pct., 
mens hhx-taxameteret stiger med 1,4 pct.   

Tabel 2. Takstændring fra 2016 til 2017 før pris- og lønregulering 
Fra 2016 til 2017  
(2016-niveau) 

hhx htx Stx Hf Hf-e 
(gr1) 

Undervisningstaxameter 2,5% -2,0% -5,4% -2,2% -2,0% 
Færdiggørelsestaxameter 2,5% -2,0% -5,2% -2,0%   
Fælles udgiftstaxameter -4,3% -4,4% -4,1% -4,2% -3,4% 
Bygningstaxameter -3,9% -3,0% -10,2% -10,2% -7,6% 
Fuldt forløb pr. årselev 1,4% -2,3% -5,8% -3,4% -2,8% 
 

Nedskæringerne betyder, at der samlet set på stx vil være 13.000 kr. mindre pr. elev over det treårige for-
løb, hvilket svarer til 360.000 kr. mindre til en gymnasieklasses samlede uddannelsesforløb. Hertil skal man 
huske, at der også er skåret 2 pct. i 2016.  

På hhx kommer der 2.600 kr. mere pr. elev, svarende til 70.000 kr. mere pr. klasse gennem det samlede 
uddannelsesforløb.    
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Tabel 3. Forskel i uddannelsestaksten fra 2016 til 2017 før pris- og lønregulering 
 
(2016-niveau) I kr.  

hhx Htx stx Hf Hf-e 
(gr1) 

Undervisningstaxameter 1.200 -1.160 -2.950 -1.400 -1.240 
Færdiggørelsestaxameter 340 -410 -730 -200  
Fælles udgiftstaxameter -250 -360 -280 -370 -360 
Bygningstaxameter -200 -280 -890 -1.000 -750 
Fuldt forløb pr årselev 870 -1.930 -4.360 -2.870 -2.350 
Fuldt forløb 2.600 -5.780 -13.080 -5.750  

 

I finanslovsudspillet beregnes den samlede ramme ud fra forventninger i elevtallet. Samlet set forventes 
det, at elevbestanden til de gymnasiale uddannelser stiger med 1,8 pct. fra 2016 til 2017 og med yderligere 
1,2 pct. i 2018. Stigningen forventes primært på htx og hhx. Fra 2018 og frem regnes der med faldende 
elevtal, men dog stadig over 2016-niveau.  

Den beregnede tilskudsramme til de gymnasiale uddannelser falder fra 2016 til 2017 med 2,2 pct. og fort-
sætter faldet frem til 2020. Ændringer i den samlede ramme hænger dog ikke kun sammen med elevbe-
standen men også med ændringer i antal elever, der modtager færdiggørelsestaxameter og forskydninger 
mellem uddannelsesretningerne. 

 

 

 

Figur 2 og 3 nedenfor viser udviklingen i de samlede elevtaxametre for de gymnasiale uddannelser i 2016-
niveau. Fra 2015 til 2020 skæres der på stx svarende til knap 15 pct.  

På hf-enkeltfag skæres der over 11 pct., mens der på toårigt hf og htx skæres knap 11 pct. Hhx skæres med 
mindst – med godt 7 pct. – på grund af tilførslen af midler til takststigningen.   
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Finanslovsforslagets konsekvenser for stx 
Stx er den gymnasiale uddannelse, som bliver hårdest ramt af regeringens nedskæringer. Det skyldes, at 
uddannelsen både rammes af omprioriteringsbidrag og af de nedskæringer, som en bred forligskreds be-
sluttede i EUD-budgetforliget. Omprioriteringsbidraget betyder en nedskrivning på det samlede stx-
taxameter på ca. 1.500 kr. mens aftalen om EUD nedskriver taxameteret med godt 2.700 kr. pr. årselev.  

Tabel 4. Stx-taksten i 2016-niveau 
Takster i 2016-niveau 2016 2017 Forskel I pct. 
Undervisningstaxameter 54.420 51.474 -2.946 -5,4% 
Færdiggørelsestaxameter 13.970 13.244 -726 -5,2% 
Fælles udgiftstaxameter 6.970 6.686 -284 -4,1% 
Bygningstaxameter 8.700 7.813 -888 -10,2% 
Fuldt forløb pr. årselev 74.747 70.388 -4.360 -5,8% 
Fuldt forløb 224.240 211.163 -13.080 -5,8% 
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Tager man højde for alle forslagene i finanslovsforslaget svarer det samlet til, at der vil være 4.360 kr. min-
dre pr. årselev, eller 13.000 kr. mindre for et fuldt forløb, når man ser på taksterne før pris- og lønfrem-
skrivningen.  

Der er efterfølgende pris- og lønreguleret: 2,4 pct. på bygningstaxameteret og 1,1 pct. for de øvrige takster. 
Disse reguleringer tager ikke højde for efterreguleringen midt på året, hvor taksterne blev nedjusteret med 
0,3 pct.  

De 4.360 kr. pr årselev dækker de tiltag, der er oplistet i tabel 5. Udover tiltagene nævnt i tabellen er der 
foreslået to ændringer i finanslovsforslaget for 2017, nemlig fase 11 af statens indkøbsprogram og omlæg-
ning af barselsfonden til bidragsfinansiering. 

Tabel 5. Tiltag, der påvirker stx-taxameteret 
 Taxameter  

der påvirkes - kr. i 2017 
Pct. ændring  

2017 2018 2019 2020 
Gymnasiereformen      
Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning - 110 kr.  -0,2 -0,4 -0,5 -0,6 
Indførelse af ekstra prøve Undervisning    0,5 
Omprioriteringsbidrag Hele rammen - 1.500 kr.   -2 -3,96 -5,84 -7,72 
Statens Indkøbsprogram 10 Fællesudgift - 125 kr.  -1,8    
Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 15 kr.  -0,2    
Integrationsplatform - medfinansiering  Fællesudgift - 10 kr. -0,1    
EUD-finansiering      
Reduktion af stx-taxameteret  Undervisning – 1.950 kr. -3,3    
Reduktion af bygningstaxameter  Bygning - 700 kr. -8,4    
 

Finanslovsforslagets konsekvenser for hf 
Finanslovsforslaget betyder, at hf som de øvrige uddannelser bliver foreslået underlagt omprioriteringsbi-
draget på 2 pct. Det betyder en nedskrivning på 1700 kr. for en årselev. Hf bliver desuden underlagt den af-
talte beskæring af bygningstaxameteret på 8,4 pct. som følge af EUD-budgetforliget. Dette har ikke tidligere 
fremstået klart nogen steder. De samlede tiltag, der påvirker hf-taxameteret, kan ses af tabel 6.  

Tabel 6. Tiltag, der påvirker hf-taxameteret 
 Taxameter  

der påvirkes - kr. i 2017 
Pct. ændring  

2017 2018 2019 2020 
Gymnasiereformen      
Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning - 125 kr. -0,2 -0,6 -0,6 -0,7 
Udvidet fagpakke Undervisning   0,8 1,7 1,8 
Omprioriteringsbidrag Hele rammen - 1.680 kr. -2 -3,96 -5,84 -7,72 
Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift – 160 kr. -1,8    
Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift – 20 kr. 0,2    
Integrationsplatform - medfinansiering   Fællesudgift -10 kr. 0,1    
Reduktion af bygningstaxameter - EUD Bygning - 830 kr. 8,4    
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Herudover er der to ændringer, der forslås gennemført i ændringsforslaget til finansloven 2017. Det drejer 
sig om statens indkøbsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering.   

Hf skæres alt i alt i finanslovsforslaget før pris- og lønreguleringen med 2.870 kr. for en hf-kursist og 5.740 
for et fuldt hf-forløb. Det svarer til, at der skæres 3,3 pct. i forhold til 2016.  

Tabel 7. Hf-taksten i 2016-niveau 
Hf     
2016-niveau 2016 2017 Forskel I pct. 
Undervisningstaxameter 62.150 60.752 -1.398 -2,2% 
Færdiggørelsestaxameter 9.650 9.456 -194 -2,0% 
Fælles udgiftstaxameter 8.930 8.556 -374 -4,2% 
Bygningstaxameter 9.880 8.877 -1.003 -10,2% 
Fuldt forløb pr årselev 85.785 82.913 -2.870 -3,3% 
Fuldt forløb 171.570 165.825 -5.740 -3,3% 
 

Finanslovsforslagets konsekvenser for hhx 
Finanslovsforslaget udsætter også hhx for omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2017. Det betyder isoleret set, 
at der skæres 1.280 kr. pr. elev pr år. I modsætning til de øvrige gymnasiale uddannelser betød EUD-
budgetforliget, at undervisningstaxameteret for hhx blev sat op med ca. 2.300 kr. pr årselev. Et løft, der er 
begrundet i, at hhx-taxameteret ikke var omkostningsdækkende. Løftet svarer til 4,6 pct. af undervisnings-
taxameteret.   

Af tabel 8 ses de tiltag på finanslovsforslaget, der har betydning for hhx-taxameteret. Herudover er der to 
ændringer, der forslås gennemført i ændringsforslaget til finansloven 2017. Det drejer sig om statens ind-
købsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering.   

Tabel 8. Tiltag, der påvirker hhx-taxameteret 
  Pct. ændring  
 Taxameter 2017 2018 2019 2020 
Gymnasiereformen      
Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning - 50 kr.  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Indførelse af ekstra prøve Undervisning     0,4 
Omprioriteringsbidrag Hele rammen - 1.280 kr. -2 -3,96 -5,84 -7,72 
Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift – 105 kr. -1,8    
Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 20 kr. -0,3    
Integrationsplatform - medfinansiering  Fællesudgift - 6 kr.  -0,1    
EUD      
Forhøjelse af hhx-undervisningstaxameteret  Undervisning - 2.300 kr.  4,6    
Reduktion af bygningstaxameter  Bygning - 100 kr.  -2    
 
Samlet set betyder finanslovsforslaget, at taxameteret for hhx stiger fra 2016 og 2017 før pris- og lønregu-
lering med 870 kr. pr årselev., svarende til 2.800 kr. for et fuldt uddannelsesforløb. Det er en tilførsel af res-
sourcer svarende til 1,5 pct.  
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Tabel 9. Hhx-takster i 2016-niveau 
Hhx           År   Forskel  
2016-niveau 2016 2017 I kr. I pct. 
Undervisningstaxameter 48.590 49.792 1.202 2,5% 
Færdiggørelsestaxameter 13.400 13.739 339 2,5% 
Fælles udgiftstaxameter 5.800 5.549 -251 -4,3% 
Bygningstaxameter 5.010 4.814 -196 -3,9% 
Fuldt forløb pr. årselev 63.867 64.735 870 1,5% 
Fuldt forløb 191.600 194.392 2.800 1,5% 
 

Finanslovsforslagets konsekvenser for htx 
Htx er som de andre gymnasiale uddannelser foreslået underlagt omprioriteringsbidraget på 2 pct. Samlet 
set svarer det til, at der skæres 1.650 kr. pr. årselev.  EUD-budgetforliget betyder, at bygningstaxameteret 
for htx nedsættes, svarende til 2 pct. Det betyder et fald på 200 kr.   

Udover de nævnte konsekvenser er der flere mindre aftaler og forslag - herunder også konsekvenserne af 
gymnasiereformen, der har betydning for taxameterfastsættelsen. De kan ses af tabel 10. Herudover er der 
to ændringer, der forslås gennemført i ændringsforslaget til finansloven 2017. Det drejer sig om statens 
indkøbsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til bidragsfinansiering.   

Tabel 10. Tiltag, der påvirker htx-taxameteret 
 Taxameter Pct. ændring  

2017 2018 2019 2020 
Gymnasiereformen      
Opgørelsestidspunkt for klasseloft Undervisning - 60 kr.  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Indførelse af ekstra prøve Undervisning     0,3 
Omprioriteringsbidrag Hele rammen - 1.650 kr. -2 -3,96 -5,84 -7,72 
Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift - 150 kr. -1,8    
Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 25 kr. -0,3    
Integrationsplatform - medfinansiering  Fællesudgift -10 kr.  -0,1    
EUD      
Reduktion af bygningstaxameter  Bygning - 200 kr.  -2    
 

Htx-taxametret skæres fra 2016 til 2017 - før pris- og lønregulering – med 1.930 kr. pr. årselev, svarende til 
5.790 kr. for en elevs treårige uddannelse. Samlet skæres der 2,3 prc. på taxameteret.   

Tabel 11. Htx-takster i 2016-niveau 
 Htx     
2016-niveau 2016 2017 Forskel I pct. 
Undervisningstaxameter 58.260 57.102 -1.158 -2,0% 
Færdiggørelsestaxameter 20.570 20.158 -412 -2,0% 
Fælles udgiftstaxameter 8.180 7.824 -356 -4,4% 
Bygningstaxameter 9.320 9.043 -277 -3,0% 
Fuldt forløb pr. årselev 82.617 80.688 -1.930 -2,3% 
Fuldt forløb 247.850 242.065 -5.790 -2,3% 
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Finanslovsforslagets konsekvenser for hf-enkeltfag 
De gymnasiale enkeltfag bliver som de øvrige uddannelser foreslået underlagt omprioriteringsbidraget på 2 
pct. Det svarer isoleret til, at der skæres 1.660 kr. for en årskursist. Herudover skæres bygningstaxameteret 
med 5,7 pct. som følge af EUD-budgetforliget.  

Udover de nævnte konsekvenser er der flere mindre aftaler og forslag, der har betydning for taxameter-
fastsættelsen. De kan ses af tabel 12. Herudover er der to ændringer, der forslås gennemført i ændringsfor-
slaget til finansloven 2017. Det drejer sig om statens indkøbsprogram 11 og omlægning af barselsfonden til 
bidragsfinansiering.   

Tabel 12. Tiltag, der påvirker enkeltfags-taxameteret 
 Taxameter Pct. ændring  

2017 2018 2019 2020 
Omprioriteringsbidrag Hele rammen - 1.660 kr. -2 -3,96 -5,84 -7,72 
Statens indkøbsprogram 10 Fællesudgift - 130 kr. -1,2    
Effektiviseringer som følge af udbudslov Fællesudgift - 25 kr. -0,3    
Integrationsplatform - medfinansiering  Fællesudgift-10 kr.  -0,1    
EUD      
Reduktion af bygningstaxameter  Bygning - 560 kr.  5,7    
 

Ændringen på hf-enkeltfag, før pris- og lønreguleringen, er beregnet til 2.350 kr. for en årskursist. Det sva-
rer til, at en årskursist skal uddannes for 2,8 pct. færre ressourcer end året før.  

Tabel 13. Enkeltfags-takster (deltagerbetaling 1) i 2016-niveau 
Enkeltfag     
2016-niveau 2016 2017 Forskel I pct. 
Undervisningstaxameter 62.370 61.128 -1.242 -2,0% 
Fælles udgiftstaxameter 10.780 10.415 -365 -3,4% 
Bygningstaxameter 9.800 9.053 -747 -7,6% 
Fuldt forløb pr. årselev 82.950 80.596 -2.350 -2,8% 
 

Finanslovsforslagets konsekvenser for private udbydere af gymnasial uddannelse 
Udviklingen i taksterne for de private udbydere af gymnasial uddannelse følger udviklingen i de offentlige 
takster. Undervisningstaksten er fastsat som 85,1 pct. af den offentlige takst. Fællesudgiftstaksten er 86,1 
pct. af den offentlige takst. For at se takstudviklingen kan man derfor se på den enkelte gymnasiale uddan-
nelse ovenfor.  

Dog er der en konsekvens i finanslovsforslaget for 2017, som er speciel for de private udbydere af gymnasi-
al uddannelse. Det er skønnet nødvendigt at forhøje den specielle vikarkasse, som de private har. Dette er 
gjort ved at nedjustere undervisningstaxameteret med 3,4 pct. i 2017, og 3,6 pct. videre frem. Det svarer til, 
at taxameteret nedsættes med omkring 1.580 kr. pr. årselev på stx.  
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Bilag: Faktiske takster 2016 og 2017 

Tabel B1 Faktiske takster stx 
2016 2017 forskel i pct 

Undervisningstaxameter 54.420 52.040 -2.380 -4,4% 
Færdiggørelsestaxameter 13.970 13.390 -580 -4,2% 
Fælles udgiftstaxameter 6.970 6.760 -210 -3,0% 
Bygningstaxameter 8.700 8.000 -700 -8,0% 
Fuldt forløb pr årselev 74.747 71.263 -3.483 -4,7% 
Fuldt forløb 224.240 213.790 -10.450 -4,7% 

Tabel B2 Faktiske takster hf 
2016 2017 forskel i pct 

Undervisningstaxameter 62.150 61.420 -730 -1,2% 
Færdiggørelsestaxameter 9.650 9.560 -90 -0,9% 
Fælles udgiftstaxameter 8.930 8.650 -280 -3,1% 
Bygningstaxameter 9.880 9.090 -790 -8,0% 
Fuldt forløb pr årselev 85.785 83.940 -1.845 -2,2% 
Fuldt forløb 171.570 167.880 -3.690 -2,2% 

Tabel B3 Faktiske takster hhx 
2016 2017 forskel i pct 

Undervisningstaxameter 48.590 50.340 1.750 3,6% 
Færdiggørelsestaxameter 13.400 13.890 490 3,7% 
Fælles udgiftstaxameter 5.800 5.610 -190 -3,3% 
Bygningstaxameter 5.010 4.930 -80 -1,6% 
Fuldt forløb pr årselev 63.867 65.510 1.643 2,6% 
Fuldt forløb 191.600 196.530 4.930 2,6% 

Tabel B4 Faktiske takster htx 
2016 2017 forskel i pct 

Undervisningstaxameter 58.260 57.730 -530 -0,9% 
Færdiggørelsestaxameter 20.570 20.380 -190 -0,9% 
Fælles udgiftstaxameter 8.180 7.910 -270 -3,3% 
Bygningstaxameter 9.320 9.260 -60 -0,6% 
Fuldt forløb pr årselev 82.617 81.693 -923 -1,1% 
Fuldt forløb 247.850 245.080 -2.770 -1,1% 
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Tabel B5 Faktiske takster hf-enkeltfag 
2016 2017 forskel i pct 

Undervisningstaxameter 62.370 61.800 -570 -0,9% 
Fælles udgiftstaxameter 10.780 10.530 -250 -2,3% 
Bygningstaxameter 9.800 9.270 -530 -5,4% 
Fuldt forløb pr årselev 82.950 81.600 -1.350 -1,6% 
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