
 

Finanslov 2020 
Den 2. december 2019 indgik regeringen og regeringens støttepartier forlig om finansloven for 2020.  
Følgende påvirker økonomien for de gymnasiale uddannelser: 

For alle de gymnasiale uddannelser 
Finansloven for 2020 blev et farvel til omprioriteringsbidraget. De budgetterede årlige besparelser på 2 pct. 
på de gymnasiale uddannelser fjernes fra 2020. Det betyder, at de gymnasiale uddannelser undgår den 
varslede besparelse på knap ¼ mia. kr. årligt. 

Som en del af FGU-finansieringen udskydes henvisningstaxameteret til 2021 i stedet for 2020. Der indføres 
en indkøbsbesparelse fase 13, der udmøntes både i 2020 og med tilbagevirkende kraft for 2019. Det svarer 
til en besparelse på 8 mio. kr. årligt for de gymnasiale uddannelser. De treårige uddannelser får tilført res-
sourcer svarende til gymnasiereformens ekstra indførte prøvebegivenhed.   

Som en del af FGU-aftalen bliver det sociale taxameter styrket med knap 9 mio. kr. Styrkelsen sker konkret 
ved, at de tre takster for socialt taxameter sættes op med 5 pct. for alle ungdomsuddannelserne. Samlet til-
føres de gymnasiale uddannelser 3,7 mio. kr. ekstra til socialt taxameter i 2020. Institutioner, der modtager 
socialt taxameter for gymnasiale uddannelser, fremgår af bilag 1.     

For stx og 2årigt hf 
Der skæres 35 mio. kr. på bygningstaxameteret på stx og 2årigt hf som en del af FGU-forliget. Det svarer til 
0,5 pct. af de samlede elevtilskud eller 4,3 pct. af bygningstaxametrene.   

Modsat tilføres de almengymnasiale uddannelser et særtilskud på 21 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til 
et såkaldt kvalitetsløft udmøntet efter aktivitet. Udmøntningen sker ud fra sidste års kendte kursisttal og 
svarer til, at der tilbageføres ca. 0,3 pct. af rammen til elevtaxametrene på stx/IB/pre-IB og 2årigt hf.   

Som en del af FGU-forliget er det aftalt at styrke udkantstilskuddet for stx med 8,7 mio. kr. fra 2020 og 
frem. Det betyder, at udkantstilskuddet stiger med 0,45 mio. kr. pr. institution, der modtager fuldt taxame-
ter. Tilskuddet gives i 2019 til 21 almene gymnasier (jf. bilag 2). 

Samlet betyder det, at de almengymnasiale uddannelser som sektor - midlertidigt for 2020-2023 - lige knap 
bliver kompenseret for besparelserne hentet til FGU-forliget Herudover er der en omfordeling mellem insti-
tutionerne.  Skoler med almengymnasialt udbud, der ikke modtager udkantstilskud eller socialt tilskud, vil 
få 0,2 pct. mindre i tilskud.   

De private udbydere af gymnasial uddannelse bliver ikke påvirket af ovenstående ændringer.  

For VUC 
Der oprettes en pulje på 50 mio. kr. til lukningstruede VUC-afdelinger. Ministeriet arbejder på en konkret 
model for udmøntningen af midlerne. VUC rammes også af FGU-forligets beskæring af bygningstaxamete-
ret på toårigt hf samt bliver kompenseret via særtilskuddet (jf. ovenstående). Samlet skæres centrene med 
udbud af toårigt hf med 0,2 pct. af uddannelsens samlede elevtaxameter.  



 

Det sociale taxameter for de 5 VUC’ere, der modtager det for deres elever på det toårige hf, vil ligeledes 
stige med 5 pct.    

For hhx og htx     
Bygningstilskud til erhvervsskolerne (hermed også bygningstilskuddet til erhvervsgymnasierne) i hovedsta-
den og de større provinsbyer skæres ved at nedsætter den høje regionaliseringsfaktor fra 1,1 til 1,05. Der er 
7 skoler, der rammes, hvoraf fem er udbyder af hhx og/eller htx: NEXT, TEC, Unord, Niels Brock samt Hotel- 
og Restaurantskolen. Samlet skæres mellem 0,3 og 0,6 pct. af tilskuddet for de fem skoler. For hhx- og htx-
taxametrene svarer det til 3,2 mio. kr. i 2020.   

Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til et særstilskud til de erhvervsgymnasiale uddannelser. 
Det svarer til knap 0,1 pct. af elevtilskuddet. Bevillingen udmøntes efter sidst kendte årsaktivitet.   

 

Notatet er opdateret 12. december 2019.  



 

Bilag 1 
 

Institutioner der modtager socialt taxameter for stx-elever 
Hvidovre Gymnasium & HF 
Høje-Taastrup Gymnasium 
Københavns åbne Gymnasium 
Maribo Gymnasium 
Nakskov Gymnasium og HF 
Aarhus Tech  
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 
Faaborg Gymnasium 
Knord 
Odsherreds Gymnasium 
Herlev Gymnasium og HF 
Rødovre Gymnasium 
Tårnby Gymnasium 
Frederiksværk Gymnasium og HF 
Slagelse Gymnasium 
Stenhus Gymnasium 
Kalundborg Gymnasium og HF 
Aabenraa Statsskole 
Morsø Gymnasium 
Varde Gymnasium 
Fredericia Gymnasium 
Fjerritslev Gymnasium 
Frederiksberg Gymnasium 
Vordingborg Gymnasium & HF 
Bjerringbro Gymnasium 
Vesthimmerlands Gymnasium og HF 
Midtsjællands Gymnasium 

 

Institutioner, der modtager socialt taxameter for 2årigt hf-elever 
Skive-Viborg HF & VUC 
Høje-Taastrup Gymnasium 
VUC Storstrøm 
Aarhus Tech  
HF & VUC København Syd 
Vestegnen HF & VUC 
Høng Gymnasium og HF 
VUC Vestsjælland Syd 
IBC International Business College 

 



 

Institutioner, der modtager socialt taxameter for hhx-elever 
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 
Vejen Business College 
EUC Nordvestsjælland 

 

Institutioner, der modtager socialt taxameter for htx-elever 
Viden Djurs 
EUC Nordvest 
Kold College 
CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland-Falst 
Hotel- og Restaurantskolen 
UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern 
EUC Nordvestsjælland 
Herningsholm Erhvervsskole  
Zealand Business College 
EUC Sjælland 
Campus Bornholm 
Svendborg Erhvervsskole &  - Gymnasier 
EUC Syd 
Erhvervsgymnasiet Grindsted 
Skive College 
EUC Nord 
Mercantec 

 

  



 

Bilag 2 

Almene gymnasier der modtager udkantstilskud  
Bjerringbro Gymnasium 

Brønderslev Gymnasium og HF 

Fjerritslev Gymnasium 

Frederikssund Gymnasium 

Frederiksværk Gymnasium og HF 

Faaborg Gymnasium 

Grenaa Gymnasium 

Grindsted Gymnasium & HF 

Lemvig Gymnasium 

Maribo Gymnasium 

Midtsjællands Gymnasium 

Morsø Gymnasium 

Nakskov Gymnasium og HF 

Odsherreds Gymnasium 

Ringkjøbing Gymnasium 

Rønde Gymnasium 

Struer Statsgymnasium 

Tørring Gymnasium 

Vejen Gymnasium og HF 

Vestjysk Gymnasium Tarm 

 


