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Regeringens forslag til finanslov 2023 
- GL’s sekretariats gennemgang af forslaget med fokus på det gymnasiale område 

Hovedelementer i forslaget: 

• Regeringen har afsat 0,5 mia. kr. i 2023 og 1 mia. kr. årligt i overslagsårene til de kommende finans-
lovsforhandlinger. 

• Men desværre 128 mio. kr. mindre til de gymnasiale uddannelser. 
• Der er afsat en reserve målrettet FGU mv. på 200 mio. kr. de første to år og 180 de efterfølgende. 

VUC er ikke nævnt direkte, men ministeren har efterfølgende meldt ud, at de foreslår 30 mio. kr. 
går til TAMU, AMU og VUC. Hvor meget det reelt bliver til, vil de kommende forhandlinger vise.  

• De gymnasiale fuldtidsuddannelsers undervisningstaxametre skæres med 0,8 pct. Pengene indgår i 
reserven til FGU mv. Bag nedskæringerne findes endnu en gang et politisk ønske om, at skolerne 
skal anvende færre ressourcer til markedsføring. De 0,8 pct. svarer til 67 mio. kr. årligt. 

• Alle de gymnasiale uddannelser rammes igen af 16. fase af statens indkøbsprogram. Fasen omfatter 
bl.a. AV-udstyr, kontorartikler, tele, data og trykkeriydelser. Nedskæringen svarer til mellem 0,7 og 
1,9 pct. af uddannelsernes fællesudgiftstaxameter. 

• Det midlertidige tilskud, de små udkantsgymnasier og erhvervsskoler har fået de seneste fire år, har 
regeringen valgt ikke at ville videreføre. Det svarer til, at 20-25 mio. kr. forsvinder. Herudover blev 
der et enkelt år udmøntet en pulje på 15 mio. kr. til små gymnasier med elevtilbagegang som følge 
af elevfordelingsaftalen.  

• På finanslovsforslaget udmøntes besparelsen på de gymnasiale uddannelsers færdiggørelsestaxa-
meter på 5,6 pct. for at finansiere systemunderstøttelsen af elevfordelingsaftalen. Samlet svar be-
sparelsen til ca. 35 mio. kr. Den ’nedtrappes’ de kommende år til 23,8 mio. kr.   

GL mener: 

⋅ Det er bekymrende, at der igen er besparelser på de gymnasiale uddannelser som følge af ønske 
om mindre markedsføring på gymnasierne. Markedsføringsomkostninger på skolerne dækker over 
mange indsatser, herunder skolernes åbenhus-arrangementer. Samtidig er der stor forskel på, hvad 
den enkelte skole bruger, og hvor det konteres. GL vil arbejde for, at ressourcerne bliver i sektoren. 

⋅ Regeringen sætter væsentlige ressourcer af til den nødlidende FGU-sektor, på trods af at VUC er i 
en tilsvarende vanskelig situation, er kun et mindre beløb, der er tiltænkt VUC. Hvis der ikke afsæt-
tes flere ressourcer til VUC, vil det være et alvorligt svigt af de mange, der har brug for VUC’s ud-
dannelsestilbud for at finde fodfæste i livet og på arbejdsmarkedet. GL vil arbejde for, at der kom-
mer en betragtelig ressourceindsprøjtning til VUC. 

⋅ På trods af at der er politisk opbakning til et decentralt udbud af ungdomsuddannelser, videreføres 
den midlertidige understøttelse af de mindste gymnasier og erhvervsskoler ikke med finanslovsfor-
slaget. Det betyder, at det bliver vanskeligt for institutionerne fremadrettet at tilbyde de unge en 
bred palet af studieretninger og valgfag på linje med gymnasierne i de store byer.  
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⋅ Igen udsættes sektoren for en besparelse som følge af indkøb. Denne gang en fase 16. Det er fi-
nansministeriets skrue uden ende, og besparelserne kan som regel ikke hjemtages.  

⋅ De gymnasiale uddannelser fik ved sidste års finanslovsforhandling midlertidigt indtil udgangen af 
2025 tilbageført 2 pct. af det samlede elevtilskud til undervisningstaxameteret. Det var en vigtig 
saltvandsindsprøjtning, men der er behov for at gøre den varig, ligesom der er behov for at reinve-
stere i den gymnasiale sektor til gavn for kvaliteten i undervisningen.  

⋅ GL har under forhandlingerne om elevfordeling understreget, at penge til de unges uddannelse ikke 
bør gå til at finansiere administration. Desværre er det ikke kun et forslag, men en del af en indgået 
politisk aftale.   

De store linjer 
Onsdag den 31. august 2022 offentliggjorde den socialdemokratiske regering sit forslag til finanslov for 
2023. Oplægget til finanslovsforslaget har titlen: ”Stramt og ansvarligt – finanslovsforslaget 2023”. Krigen i 
Ukraine, fortsat stigende inflation, pres på arbejdsmarkedet og generel usikkerhed er årsager til, at Regerin-
gen ikke vil igangsætte flere større nye initiativer.   

Der er derfor heller ikke forslag om mange nye prioriteringer på uddannelsesområdet. Der er dog afsat en 
reserve til FGU mv. Undervisningsministeren har meldt ud, at ’mv.’ betyder AMU, TAMU og VUC. De fore-
slår, at de tre områder får 30 mio. kr. af de 200 mio. kr., der er afsat i 2023. Herudover er der forskellige 
reserver, som VUC måske kan få del i. Det gælder også ift. de igangværende trepartsforhandlinger, der kan 
give et økonomisk løft til sektoren generelt; dog er hf-enkeltfag ikke med i forhandlingerne.  

Af andre områder kan nævnes en afsat reserve på 2 mia. kr. til håndtering af de stigende priser; en reserve 
på 1,3 mia. kr. til at håndtere COVID-19, 3,5 mia. kr. til sikkerhed, 3,6 mia. kr. til forskning og 0,9 mia. kr. 
over fire år til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Regeringen nævner i den forbindelse, at en 
prioritering er hjælp til personer med psykiske lidelser eller funktionsnedsættelse og langtidsledighed til at 
komme i beskæftigelse eller uddannelse. Det kunne måske give lidt aktivitet på bl.a. VUC.  

Der er afsat en begrænset reserve til selve forhandlingerne på 0,5 mia. kr. i 2023 stigende til 1 mia. årligt i 
overslagsårene. Regeringen ønsker reserven anvendt på sundhedsområdet.    

Det gymnasiale område 
Regeringens finanslovsforslag for 2023 kan komme til at koste de gymnasiale uddannelser knap 130 mio. kr. 
Ressourcerne tages via tre forskellige forslag samt udmøntningen af elevfordelingsaftalen.   

1. Undervisningstaxametrene skæres - mindre markedsføring 
2. Mindre i fællesudgiftstaxameter - 16. fase at statens indkøbsprogram 
3. Færre penge til små udkantsskoler - tilskud udløber 
4. Nedsættelse af færdiggørelsestaxametrene - elevfordelingsaftalen 

Undervisningstaxametrene skæres - mindre markedsføring (enkeltfag undtaget) 
For at finansiere reserven til institutioner for forberedende grunduddannelse mv. foreslår regeringen, at 
undervisningstaxametrene på de gymnasiale fuldtidsuddannelser skæres med ca. 0,8 pct. Samlet svarer det 
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til omkring 65 mio. kr. Der er en politisk forudsætning om, at nedsættelsen skal udmøntes ved at spare på 
udgifterne til markedsføring. Umiddelbart svarer 0,8 pct. af undervisningstaxameteret på stx til 37 mio. kr., 
imens omkostningerne til markedsføring i 2021 kun var på 22 mio. kr. (svarende til 23. mio. kr. i 2023-ni-
veau) for de almene gymnasier og hf-kurser. De gymnasiale uddannelser fik allerede nedsat deres taxame-
ter i 2019 for at finansiere en del af FGU-aftalen (2018). Nedsættelsen skulle ifølge politikerne findes ved at 
nedsætte omkostningerne til markedsføring. Det kan desuden undre, at nedsættelsen sker på undervis-
ningstaxameteret, når markedsføring konteres under ledelse og administration. GL har efterspurgt et svar 
fra ministeriet.  

Mindre i fællesudgiftstaxameter - 16. fase at statens indkøbsprogram 
For 16. år i træk bliver uddannelsesområdet ramt af nedskæringer på grund af statens indkøbsprogram. De 
gymnasiale uddannelser får nedsat deres fællesudgiftstaxameter med mellem 0,7 og 1,9 pct. Procentsatsen 
afhænger af sektorernes forbrugsmønstre. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige ind-
køb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. AV-udstyr, kontorartikler, tele og data 
samt trykkeriydelser. Samlet set vil de gymnasiale uddannelser have godt 10 mio. kr. mindre på grund af 16. 
fase af indkøbsprogrammet. Da aftalerne er trådt i kraft 1. januar 2022, betyder det, at besparelsen i 2022 
vil blive hentet som en dispositionsbegrænsning. 

Færre penge til små udkantsskoler - tilskud udløber 
Med finansloven for 2019 aftalte den daværende regering og Dansk Folkeparti at understøtte almene gym-
nasier beliggende i tyndt befolkede områder og at understøtte et bredt geografisk udbud af gymnasier. 
Derfor blev der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. I samme finanslov blev det også aftalt at un-
derstøtte de små erhvervsskoler med under 450 årselever, der ligger i de ’udnævnte’ udkantskommuner. 
Der blev ligeledes afsat 10 mio. kr. fra 2019-2022. Regeringen har valgt ikke at videreføre understøttelsen 
af de små gymnasier og erhvervsskoler. Det er vurderingen, at en videreførelse ville koste 25-30 mio. kr., 
fordi flere skoler er blevet berettiget til udkantstilskud. Penge, der er små i en finanslovssammenhæng, 
men livsvigtige for den enkelte lille skole. Udover de firårige tilskud blev der i år udmøntet en etårig pulje 
på 15 mio. kr. til små almene gymnasier/erhvervsgymnasier med elevtilbagegang som følge af elevforde-
lingsaftalen. Denne fortsætter heller ikke med finanslovsforslaget.  

 

Nedsættelse af færdiggørelsestaxametrene – elevfordelingsaftalen (enkeltfag undtaget) 
Færdiggørelsestaksterne på de gymnasiale fuldtidsuddannelser nedsættes med 5,6 pct. Nedsættelsen sva-
rer til ca. 35 mio. kr., og den nedtrappes frem til 2028 til 23,8 mio. kr. Nedsættelsen af færdiggørelsestak-
sten er en implementering af den økonomiske aftale bag den nye elevfordeling, hvor det er aftalt, at det 
administrative fordelingssystem skal finansieres af gymnasiale undervisningsmidler.  
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Øvrige konsekvenser  
Investeringsrammer: Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes 
samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2023 er loftet for institutionernes samlede investe-
ringer sat til 1.302 mio. kr. I 2022 var rammen sat til 1,296 mio. kr. (2022-niveau). Det svarer til omkring 
1.397 mio. kr. og dermed en nedsættelse af rammen på knap 100 mio. kr. Der er blevet udvidet og forbed-
ret de seneste år i den gymnasiale sektor – så spørgsmålet er, om loftet overhoved har en betydning i 2023, 
hvor vi også ser frem mod fald i ungdomsårgangene.  

Effektivisering – digital post: En centralisering af afregningen, der foregår mellem Digitaliseringsstyrelsen 
og leverandøren forudsætter, at der sker en effektivisering. Det betyder, at de gymnasiale fællesudgiftstak-
ster falder med knap 0,1 pct.  
 
Effektivisering – nyt it-system til SU: Et nyt SU-system forventes at give besparelse på institutionerne. Be-
sparelsen hjemtages ved at nedsætte fællestaxameteret på de gymnasiale uddannelser med knap 0,1 pct.  
 
Finansiering - ændringer på erhvervsuddannelserne: På finanslovsforslaget for 2023 finansieres forlæn-
gelse af elektriker- og mejeristuddannelserne, tilretning af meritforløb på ambulancebehandleruddannel-
sen samt takstjustering af lufthavnsuddannelsen via en reduktion af undervisningstaksterne på ungdoms-
uddannelserne. For de gymnasiale uddannelser betyder det, at undervisningstaxametrene nedsættes med 
knap 0,1 pct.  

Finanslovsforslagets konsekvenser for de konkrete takster 

Hvis finansloven bliver besluttet som foreslået, vil det give nedenstående taxameter. Dog tyder noget på, 
at undervisningstaksterne på de erhvervsgymnasiale uddannelser er lavere end de enkelte finanslovsfor-
slag burde give anledning til. Sekretariatet er ved at undersøge, hvad dette skyldes. Svaret fra ministeriet 
viser, at der er fejl i undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret for alle fuldtidsuddannel-
serne. På det almengymnasiale område vil taksterne blive nedskrevet med ca. 0,2 pct. og på det erhvervs-
gymnasiale område bliver de opskrevet med ca. 0,5 pct. Vi afventer derfor de rigtige takster for 2023.    

2023 (2023-niveau) FFL Hhx Htx Stx Hf HFe  ** 

Undervisningstaxameter 54.680 62.640 56.860 67.860 67.550 

Færdiggørelsestaxameter 13.950 20.470 13.520 9.670   

Fælles udgiftstaxameter 5.440 7.670 6.700 8.580 10.520 

Bygningstaxameter 5.410 10.160 8.260 9.520 10.170 

Fuldt forløb pr. årselev* 70.180 87.293 76.327 90.795 88.240 

Fuldt forløb 210.540 261.880 228.980 181.590   
Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 – hvor der er fejl i taksterne 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½ for toårigt hf og 1/3 for hhx, htx og stx  
**) Takst for deltagerbetaling gruppe 1 – hertil kommer indtægt fra deltagerbetaling. 

Alle taksterne pris- og lønreguleres fra 2023- til 2024-niveau med 3,9 pct., dog følger bygningstaxametrene 
anlægsindekset på 7,8 pct. I lønreguleringen findes en niveaukorrektion på 0,2 pct. for 2022 som følge af 
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justering af forventningen til reguleringsordningen. På prisområdet findes en niveaukorrektion på 3,7 pct. 
som følge af årets store prisstigninger på blandt andet el og gas. 

(Vi afventer de rigtige takster fra ministeriet før tabellen kan udfyldes)  

Forskel 2022-2023  
(2023-niveau) 

Hhx Htx Stx Hf HFe ** 

Undervisningstaxameter      

Færdiggørelsestaxameter      

Fælles udgiftstaxameter      

Bygningstaxameter      

Fuldt forløb pr. årselev*      

Fuldt forløb      

Kilde: Finansloven for 2022 og finanslovsforslaget for 2023 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½ for toårigt hf og 1/3 for hhx, htx og stx  
**)Takster for deltagerbetaling gruppe 1 – hertil kommer indtægt fra deltagerbetaling. 

Forventning om samme antal gymnasiale elever i 2023 
I finanslovsforslaget findes antallet af årskursister på de gymnasiale uddannelser. Til og med 2021 er det de 
faktiske elevtal – hvorimod tallene fra 2022 og frem til 2026 er Undervisningsministeriets forventning.  

Det forventes, at antallet af gymnasiale årselever i 2023 er på niveau med antallet i 2022. I samme periode 
er der en stigning i ungdomsårgangen på 2 pct. Der er stor forskel på forventningen i de enkelte gymnasiale 
uddannelser. Der er en forventning om, at stx, IB mv. stiger med 0,9 pct., og at htx falder med 4,5 pct.  

Forventede udvikling Årselever Forskel 
 

2022 2023 Årselever Pct 

Stx/IB * 79.057 79.780 (78.522) 723 (-535) 0,9% (-0,7%) 

Hhx 27.598 27.531 -67 -0,2% 

Htx 13.411 12.802 -609 -4,5% 

Hf 16.917 17.170 253 1,5% 

Private gymnasier 5.591 5.412 -179 -3,2% 

Hf-enkeltfag 8.367 8.289 -78 -0,9% 

I alt 150.941 150.984 (149.726) 43 (-1.215) 0% (-0,8%) 

Kilde: Finanslovsforslag 2023 *tallet for 2023 stiger på grund af en forventning om over 1200 flere årselever til IB. Det kunne være 
en forventning om deltagelse af flygtninge fra Ukraine, eller også kan det være en fejl (tallene i parentes er derfor korrigeret for IB-
stigningen). 
 

Det faktiske antal af gymnasiale årselever er samlet faldet med 4,2 pct. i perioden 2015-2021. Antallet er 
faldet mere end udviklingen i ungdomsårgangene, der er faldet med 0,6 pct.   

Faldet i gymnasiale årselever i perioden skyldes primært udviklingen i kursister på hf-enkeltfag, der er fal-
det med 15 pct, og stx-elever der er faldet med 9 pct. I modsat retning trækker udviklingen i elevtallet på 
hf, de private gymnasier og htx, der er steget med 8,1%, 8.4% og 5,2%.  
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Ministeriet forventer, at det samlede antal årselever i gymnasiet falder fra 2021 til 2026 med 3 pct. Samti-
dig viser fremskrivningen af ungdomsårgangene, at de forventes at falde med 0,9 pct. Igen er der store vari-
ationer i forventningerne på tværs af landet og på tværs af uddannelserne.  

Ministeriet forventer, at Hf-enkeltfag på VUC falder yderligere med godt 28 pct. fra 2021 til 2026. Hf-enkelt-
fag følger ikke i samme omfang som de øvrige uddannelser udviklingen i ungdomsårgangene. Deres alders-
profil er anderledes og tilslutningen afhænger af konjekturerne i samfundet. Derfor er fremskrivningerne 
forbundet med større usikkerhed. Antallet af årselever på htx forventes af uvisse årsager at falde med 7,5 
pct. De øvrige uddannelser vurderes at svinge lidt men at være på stort set samme niveau som i 2021.   

 

Udvikling for de gymnasiale uddannelser fra 2015 til 2022 
Der var som bekendt voldsomme nedskæringer i den gymnasiale sektor fra 2016 til 2019, både som følge af 
omprioriteringsbidraget, EUD-budgetaftalen og andre besparelser. I 2021 fik de gymnasiale fuldtidsuddan-
nelser midlertidigt tilbageført ressourcer svarende til et års omprioriteringsbidrag (2 pct. af tilskuddet) og 
hf-enkeltfag fulgte året efter. Tilførslen af de ekstra ressourcer er foreløbigt kun besluttet til og med 2024.  

I tabellen nedenfor er anvendt finanslovsforslagets tal for årselever og ramme for tilskuddet. På baggrund 
af de tal kan ændringen i enhedsudgifter ses. Der er stor forskel på, hvordan de tal ser ud for de enkelte 
gymnasiale uddannelser. Tallene kan være påvirket af hvis elevtallene er i op eller nedgang – i nedgang er 
enhedsomkostningerne højere for fuldtidsuddannelserne på grund af færdiggørelsestaxameteret, der ud-
betales, når eleverne er færdige.   

Tallene viser, at det fortsat er VUC, der er hårdest ramt. De har oplevet et massivt fald i antal kursister sam-
tidig med at enhedsomkostningerne er faldet med 18 pct. En del af faldet skyldes dog øget deltagerbeta-
ling. Et fald på 2 ud af 5 elever siden 2015 gør det alt andet lige utroligt vanskeligt at drive institutionen ift. 
fagudbud og antal kursister på holdene; og når der samtidig har været store besparelser, bliver det yderst 
vanskeligt. Det betyder, at vi igen begynder at høre om lukningstruede afdelinger. Vi ved, at længere til 
skole betyder, at færre vil deltage – og det vil gå ud over landets mest sårbare unge og voksne, der ikke vil 
få almene voksenuddannelser.   
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Forskel fra 2015-2023 
 (2023-niveau)  

Forskel i elevtal Forskel i ramme Forskel i enhedsomkost-
ninger  

Antal Pct. mio. kr. Pct. kr. Pct. 

Stx -6.417 -7% -1.473 -19% -3.602 -13% 

Hf 1.564 10% - 35  -2% -11.173 -11% 

Htx -478 -4% - 92  -7% -3.602 -4% 

Hhx    614  2% - 54  -3% -3.595 -5% 

hf-e -5.727 -41% - 712  -52% -17.960 -18% 
Forskydninger i færdige elever og i udbetalingen af fællestaxameter er med i opgørelsen af rammen 

Opgørelsen viser, at hhx og htx er faldet mindst. For hhx skyldes det tilførslen af ressourcer til undervis-
ningstaxameteret senest i 2017 i forbindelse med budgetaftalen bag EUD-forliget. Imens det for htx skyldes 
en midlertidig stigning i enhedsomkostningerne på grund af flere færdige elever. Generelt er ændringer i 
rammen ikke kun det samme som nedskæringer, da en del af udsvingene kan forklares ved forskellige til-
tag, men gennem årene har der været flere generelle nedskæringer og besparelser. 

Finanslovsforslagets konsekvenser for de enkelte gymnasiale uddannelser  
Finanslovsforslagets konsekvenser for stx, hf mv.  
De almene gymnasiale fuldtidsuddannelser rammes af flere forskellige elementer fra regeringens finans-
lovsforslag. De største er forslaget om at nedsætte markedsføringsomkostningerne på gymnasierne, finan-
sieringen af elevfordelingsaftalen igennem nedsættelse af færdiggørelsestaxameteret og 16. fase af statens 
indkøbsprogram. Den beregnede indkøbsbesparelse rammer også med tilbagevirkende kraft for indevæ-
rende år. Herudover har regeringen valgt ikke at fortsætte den midlertidige ekstrabevilling til de små al-
mene gymnasier, der modtager udkantstaxameter. Bevillingen var på ½ mio. kr. pr. skole. Herudover blev 
der i år udmøntet en etårig pulje på 15 mio. kr. til små gymnasier/erhvervsgymnasier med elevtilbagegang 
som følge af elevfordelingsaftalen. Denne fortsætter heller ikke med finanslovsforslaget.  

 

Samlet set svarer forslagene i finansloven til, at der skal spares 88 mio. kr. på de almengymnasiale fuldtids-
uddannelser i 2023.  

 Besparelser på finanslovsforslaget 2023 Stx Hf 

  Pct Kr. pr elev/ 
færdig elev 

Mio. kr. 
i alt 

Pct Kr. pr elev/ 
færdig elev 

Mio. kr. 
i alt 

Statens indkøbsprogram (fællesudgiftstaxameter) 0,7 47 4 0,7 61 1 

Markedsføring (undervisningstaksten) 0,8 459 37 0,8 547 9 

Elevfordelingsaftale (færdiggørelsestaksten) 5,6 800 19 5,6 572 4 

Ekstra udkantstilskud fortsætter ikke (grundtilskud)     13,5       

Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 samt egne beregninger 

Alle taksterne pris- og lønreguleres fra 2022- til 2023-niveau med 3,9 pct., imens bygningstaxametrenes re-
gulering følger anlægsindekset som er 7,8 pct. I lønreguleringen findes en niveaukorrektion på 0,2 pct. for 
2022 som følge af justering af forventningen til reguleringsordningen. På prisområdet findes en 
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niveaukorrektion på 3,7 pct. som følge af årets store prisstigninger på blandt andet el og gas. Herudover 
kommer en afrunding af taksterne. De foreslåede takster for 2023 for de almene gymnasiale uddannelser 
ses af nedenstående tabel. 

Ministeriet har meddelt at der er fejl i undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret for alle 
fuldtidsuddannelserne. På det almengymnasiale område vil taksterne blive nedskrevet med ca. 0,2 pct. 
og på det erhvervsgymnasiale område bliver de opskrevet med ca. 0,5 pct. Vi afventer derfor de rigtige 
takster for 2023.    

Faktiske takster f2023 Stx/IB/pre-IB 4.årig stx 2årig stx 2årig hf 3årig hf 

Undervisningstaxameter 56.860 43.760 88.830 67.860 48.060 

Færdiggørelsestaxameter 13.520 13.520 21.080 9.670 9.670 

Fælles udgiftstaxameter 6.700 7.780 10.860 8.580 8.580 

Bygningstaxameter 8.260 8.260 12.190 9.520 9.520 

Fuldt forløb pr. årselev* 76.327 63.180 122.420 90.795 69.383 

Fuldt uddannelsesforløb 228.980 252.720 244.840 181.590 208.150 

Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 – hvor der er fejl i taksterne 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½ for toårigt hf/stx og 1/3 for stx/3 hf og med ¼ for 4årigt hf.  

Herudover er der en række andre tilskud, der er relevante for de almengymnasiale uddannelser. Der er in-
gen besparelser i disse taxametre. Ministeriet regner med, at der vil være 362 årskandidater i pædagogi-
kum i 2023 – imod 395 årskandidater i 2022. I regnskabsåret 2021 var der samlet 365 årskandidater i pæda-
gogikum.   

Finanslovforslaget for 2023 – andre takster Tilskud 
Pædagogikumtaxameter pr. årskandidat 306.910 kr. 
Fagtaxameter for fysik, kemi, biologi, biotek, geovidenskab, mu-
sik på A-niveau (pr. bestået kandidat)  11.180 kr. 

Oprettelse af studieretning græsk/latin og musikalsk grundkur-
sus 448.170 kr. 

Laboratoriekurser for enkeltfagselever 4.520 kr. 
Socialt taxameter for frafaldstruede elever  
– takst 1: 38-50%, takst 2:51-60%, takst 3 mere end 60% fra-
faldstruede elever    

1: 4.860 kr. 
2: 5.400 kr. 
3: 5.8300 kr.  

Kilde: Finanslovsforslaget 2023 

Der er en forventning om, at der kommer flere elever på stx, IB mv. i 2023 end i 2022. Stigningen svarende 
til 0,9 pct. i forhold til 2022. Bag stigningen ligger der dog en forventning om over 1.200 ekstra IB-årselever 
– det kunne skyldes forventning om ukrainske flygtninge eller det kunne være en fejl. Hvis stigningen ikke 
medtages, forventes der et fald i antal årselever på stx, IB mv. på 535 årselever svarende til et fald på 0,9 
pct. Hf estimeres derimod til at ville stige med 252 årselever svarende til 1,5 pct.      

Finanslovsforslagets konsekvenser for erhvervsgymnasierne 

Der er flere elementer i finanslovsforslaget, der rammer erhvervsgymnasierne. De største elementer er for-
slag om at nedsætte markedsføringsomkostningerne på gymnasierne, 16. fase af statens indkøbsprogram 
og finansieringen af elevfordelingsaftalen igennem nedsættelse af færdiggørelsestaxameteret. Den 
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beregnede indkøbsbesparelse rammer også med tilbagevirkende kraft for indeværende år. Herudover har 
regeringen valgt ikke at fortsætte den midlertidige ekstrabevilling til de små erhvervsskoler, der ligger i ud-
kantskommuner. Bevillingen var fastsat til 10 mio. kr.  i alt. Herudover blev der i år udmøntet en etårig pulje 
på 15 mio. kr. til små gymnasier/erhvervsgymnasier med elevtilbagegang som følge af elevfordelingsafta-
len. Denne fortsætter heller ikke med finanslovsforslaget. 

Samlet set er der foreslået besparelser for 36 mio. kr. på erhvervsgymnasierne og hertil kommer ’en mindre 
andel’ af de 10 mio. kr. til små erhvervsskoler i udkantsområder.  

 Besparelser på finanslovsforslaget 2023 Hhx Htx 

  Pct Kr. pr elev/ 
færdig elev 

Mio. kr. i alt Pct Kr. pr elev/ 
færdig elev 

Mio. kr. i alt 

Statens indkøbsprogram (fællesudgiftstaxame-
ter) 

1,9 105 3 1,9 148 2 

Markedsføring (undervisningstaksten) 0,8 443 12 0,8 508 7 

Elevfordelingsaftale (færdiggørelsestaksten) 5,6 831 7 5,6 1220 5 

Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 samt egne beregninger 

Alle taksterne pris- og lønreguleres fra 2022- til 2023-niveau med 3,9 pct., imens bygningstaxametrenes re-
gulering følger anlægsindekset som er 7,8 pct. I lønreguleringen findes en niveaukorrektion på 0,2 pct. for 
2022 som følge af justering af forventningen til reguleringsordningen. På prisområdet findes en niveaukor-
rektion på 3,7 pct. som følge af årets store prisstigninger på blandt andet el og gas. Der er desuden sket en 
afrunding af taksterne.  

De foreslåede takster for erhvervsgymnasierne og EUX for 2023 ses af nedenstående tabel. Undervisnings-
taksterne for erhvervsgymnasierne er nedsat mere end de varslede besparelser dækker over. Sekretariatet 
har kontaktet ministeriet for at få en forklaring.   

Ministeriet har meddelt at der er fejl i undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret for alle 
fuldtidsuddannelserne. På det almengymnasiale område vil taksterne blive nedskrevet med ca. 0,2 pct. 
og på det erhvervsgymnasiale område bliver de opskrevet med ca. 0,5 pct. Vi afventer derfor de rigtige 
takster for 2023. Svaret ift. EUX afventes stadig   

Taktiske takster f2023 Hhx Htx EUX-Mer EUX-Tek 

Undervisningstaxameter 54.680 62.640 54.550 59.680 

Færdiggørelsestaxameter 13.950 20.470 14.660 18.480 

Fælles udgiftstaxameter 5.440 7.670 6.010 8.450 

Bygningstaxameter 5.410 10.160 5.700 8.310 

Fuldt forløb pr. årselev* 70.180 87.293     

Fuldt uddannelsesforløb 210.540 261.880     
Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 – hvor der er fejl i taksterne 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med 1/3 

Der er en forventning om, at der kommer færre elever på htx – svarende til godt 600 årselever eller et fald 
på 4,5 pct. Antallet af årselever til hhx svarer stort set til niveauet i 2021 og 2022.    
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Ministeriet forventer, at der vil være godt 3.900 årselever på EUX. De forventer, at den merkantile falder 
med en 350 årselever til 2.570 imens den tekniske EUX stiger med 400 årselever til 1.371. Det er uklart, 
hvorfor undervisningstaxameteret for EUX-merkantil faldet med 0,4 pct. Spørgsmålet er videresendt til mi-
nisteriet.  

Udover uddannelsestaksterne er der en række andre taxametre med betydning for erhvervsgymnasierne. 
Det drejer sig om det sociale taxameter, udkantstaxameteret og pædagogikumtaxameteret. 

Finanslovsforslag 2023 – andre takster Tilskud 
Pædagogikumtaxameter pr årskandidat 306.910 kr.  
Udkantstaxameter hhx/htx – pr udbud (41 udbud) 229.200 kr.  
Socialt taxameter for frafaldstruede elever  
Takst 1: 38-50%, takst 2:51-60%, takst 3 mere end 60% frafalds-
truede elever    

1: 4.860 kr. 
2: 5.400 kr. 
3: 5.830 kr.  

Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 

Finanslovsforslagets konsekvenser for hf-enkeltfag 
VUC-sektoren har de seneste år været ramt af store nedskæringer og store fald i aktiviteten. Alene fra 2021 
til finanslovsforslaget for 2023 regner man med en aktivitetsnedgang på godt 28 pct. både på hf-enkeltfag 
og samlet på aktiviteten. Det svarer til en nedgang i rammen på over 350 mio. kr. på to år. Der er afsat en 
reserve til FGU mv. Undervisningsministeren har meldt ud, at ’mv.’ betyder AMU, TAMU og VUC. De fore-
slår, at de tre områder får 30 mio. kr. af de 200 mio. kr., der er afsat i 2023. Herudover er der forskellige 
reserver, som VUC måske kan få del i. Det gælder også ift. de igangværende trepartsforhandlinger, der kan 
give et økonomisk løft til sektoren generelt, dog er hf-enkeltfag ikke med i forhandlingerne. Herudover ud-
byder VUC også 2årigt hf, der igen i år rammes af nedskæringer.  

Det er kun fase 16 af statens indkøbsprogram, der rammer hf-enkeltfag i regeringens finanslovsforslag for 
2023. Fællesudgiftstaxameteret nedsættes med 0,9 pct. svarende til godt 90 kr. pr kursist. Eller 0,8 mio. kr. 
samlet. Alle taksterne pris- og lønreguleres fra 2022- til 2023-niveau med 3,9 pct., imens bygningstaxamet-
renes regulering følger anlægsindekset som er 7,8 pct. I lønreguleringen findes en niveaukorrektion på 0,2 
pct. for 2022 som følge af justering af forventningen til reguleringsordningen. På prisområdet findes en ni-
veaukorrektion på 3,7 pct. som følge af årets store prisstigninger på blandt andet el og gas. Der er desuden 
afrunding af taksterne.  

Faktiske takster f2023 Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 1) Hf-enkeltfag (deltagerbetaling 2) 

  Alm. Takst Fjernundervisning Alm. Takst Fjernundervisning 

Undervisningstaxameter 67.550 50.663 65170 48877,5 

Fælles udgiftstaxameter 10.520 10.520 10520 10520 

Bygningstaxameter 10.170  -  10170  -  

Fuldt forløb pr. årskursist* 88.240 61.183 85.860 59.398 
Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 *Beløbene er uden kursisternes deltagerbetaling 

Herudover findes der også en række særtillæg, der gælder for hf-enkeltfag samt andre takster, der har be-
tydning for området. Disse er ikke blevet forslået ændret.  
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Finanslovsforslag 2023 Tilskud 
Pædagogikumtaxameter pr årskandidat 306.910 kr.  
Administrationstillægstakst pr. deltager         260 kr.  
Tillægstakst for særlige hf-fag pr. færdig elev      5.910 kr.  
Realkompetencevurdering almengymnasial uddannelse  
Pr. årselev 

   100.280 kr. 

Kilde: Finanslovsforslaget 2023 

Finanslovsforslagets konsekvenser for private udbydere af gymnasial uddannelse 
Udviklingen i taksterne for de private udbydere af gymnasial uddannelse følger udviklingen i de offentlige 
selvejende gymnasiale takster. Undervisningstaksten er igen i år fastsat som 85,1 pct. af de offentliges, 
mens fællesudgiftstaksten er 86,6 pct. af de tilsvarende offentlige takster. Herudover er der krav om egen-
dækning (deltagerbetaling) på mindst 9.200 kr. pr. årselev på heltidsuddannelserne. Egenbetalingen er ikke 
med i taksterne.  

De private gymnasier rammes som de offentlige institutioner af finanslovsforslag med krav om nedsættelse 
af markedsføringsomkostningerne på gymnasierne, finansieringen af elevfordelingsaftalen igennem ned-
sættelse af færdiggørelsestaxameteret og 16. fase af statens indkøbsprogram. Den beregnede indkøbsbe-
sparelse rammer også med tilbagevirkende kraft for indeværende år. Samlet set skal de private gymnasier 
spare knap 4 mio. kr. i 2023, hvis finansforslaget bliver vedtaget som fremlagt.  

 Besparelser på finanslovsforslaget 2023 Stx 2-årigt hf 

  Pct Kr. pr elev/ 
færdig elev 

Mio. kr. 
i alt 

Pct Kr. pr elev/ 
færdig elev 

Mio. kr. 
i alt 

Statens indkøbsprogram (fællesudgiftstaxameter) 0,7 45 0,2 0,7 62 0,04 

Markedsføring (undervisningstaksten) 0,8 406 2 0,8 485 0,3 

Elevfordelingsaftale (færdiggørelsestaksten) 5,6 688 1 5,6 492 0,13 

Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 og egne beregninger  

Alle taksterne pris- og lønreguleres fra 2022- til 2023-niveau med 3,9 pct., imens bygningstaxametrenes re-
gulering følger anlægsindekset som er 7,8 pct. I lønreguleringen findes en niveaukorrektion på 0,2 pct. for 
2022 som følge af justering af forventningen til reguleringsordningen. På prisområdet findes en niveaukor-
rektion på 3,7 pct. som følge af årets store prisstigninger på blandt andet el og gas. Der er desuden afrun-
ding af taksterne.  

Ministeriet har meddelt at der er fejl i undervisningstaxameteret og færdiggørelsestaxameteret for alle 
fuldtidsuddannelserne. På det almengymnasiale område vil taksterne blive nedskrevet med ca. 0,2 pct. 
og på det erhvervsgymnasiale område bliver de opskrevet med ca. 0,5 pct. Vi afventer derfor de rigtige 
takster for 2023.    

Faktiske takster f2023 Stx, IB og 
pre-IB 

2-årig Hf 3-årig  
Hf 

2-årig  
Hf, Steiner 

2-årig  
stx 

4-årig 
stx 

Enkeltfag 

Undervisningstaxameter 50.810 60.630 42.950 56.060 79.370 39.100 69.700 

Færdiggørelsestaxameter 12.290 8.790 8.790 8.790 19.170 12.290   

Fælles udgiftstaxameter 6.380 8.180 8.180 8.180 10.350 7.420 12.650 
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Bygningstaxameter 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 

pr årselev 69.687 81.605 62.460 77.035 107.705 57.993 
 

Pr forløb    209.060   163.210     187.380        154.070   215.410   231.970  
 

Kilde: Finanslovsforslaget for 2023. Alle takster er inkl. Moms og uden deltagerbetaling. Der er fejl i taksterne 

Som for de offentlige gymnasier gives der også fagtillæg og tillæg til studieretningen græsk/latin, men med 
nedsat takst. Modsat bliver der ikke udbetalt pædagogikumtaxameter, men noget tilsvarende fra vikarkas-
sen.  

Finanslovsforslag 2023 – andre takster Tilskud 
Fagtaxameter for fysik, kemi, biologi, biotek, geoviden-
skab, musik på A-niveau (pr. bestået kandidat)  

 10.340 kr. 

Oprettelse af studieretning græsk/latin   448.170 kr. 
Kilde: Finanslovsforslaget for 2023 

Der er desuden en forventning om, at der kommer færre elever på private gymnasier i 2023 end året før. I 
2022 er der budgetlagt med 5.591 årselever, imens tallet er sat på niveau med 2021 svarende til 5.412 års-
elever samlet.   


