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En finanslov med geninvestering i uddannelse 

Den 6. december indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet 
forlig om finansloven for 2021. Finansloven har fokus på velfærd og grønne tiltag. Formelt blev finansloven 
vedtaget i Folketinget 22. december 2020.  

Udover finansloven – som tilgodeser 2årig hf, hhx, htx, stx og eux – har der været forhandlinger om politire-
form (med forslag om delvis finansiering af de gymnasiale og de videregående uddannelser, som heldigvis 
ikke blev til noget). Samtidig har ministeren fået finansudvalgets godkendelse til at give en særbevilling til 
almene voksenuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelserne. 

Følgende tiltag har økonomisk betydning for de gymnasiale uddannelser i 2021:   

· Tilbagerulning af et års omprioriteringsbidrag – hf-enkeltfag er ikke med 

· Udvikling af og investering i fjernundervisning på voksenuddannelser 

· Politiforlig uden gymnasial medfinansiering 

· Indkøbsbesparelser med grønt touch 

Tilbagerulning af et års omprioriteringsbidrag - hf-enkeltfag er ikke med 
Efter omprioriteringsbidrag fra 2016-2019, bliver 2021 året, hvor der igen investeres i uddannelse, herun-
der i de gymnasiale uddannelser. Finanslovsaftalen tilbagefører 220 mio. kr. årligt de næste fire år til de 
selvejende og private gymnasiale uddannelser (hhx, htx, stx, 2hf og eux). Tilbageførelsen svarer til ompriori-
teringsbidraget i 2019; dog er der ikke tilbageført midler til de almene gymnasiers og hf-kursers grundtil-
skud. Aftalen omfatter desværre ikke hf-enkeltfag og gymnasial supplering. En problemstilling, som GL i 
samarbejde med Danske VUC og hf, Danske Gymnasier og DGS har gjort forligspartierne opmærksomme 
på, bl.a. ved brev, som kan ses her. 

Pengene bliver tilbageført via uddannelsernes undervisningstaxameter og dermed ikke som normalt over 
hele elevtaxameteret. Det signalerer, at midlerne er tiltænkt undervisningen. Beregningerne tager ud-
gangspunkt i det millionbeløb, der blev sparet i 2019. Der er ifølge Børne- og Undervisningsministeriet til-
bageført mellem 2,6 pct. og 2,8 pct. af undervisningstaxametrene. Det betyder fx, at et alment gymnasium 
med 700 elever vil få tilført godt 1 mio. kr. mere i undervisningstaxameter end forventet.    

VUC vil stadig få tilført ressourcer til deres hf-fuldtidsuddannelser. Ved samme aktivitet som i 2019 vil det 
svare til omkring 9 mio. kr.     
 

Undervisningstakst Ændring Ændring 
 ift. hele elev-

taksten 

 
Forslag til  
finanslov 

Finanslov Kr. pct. 

Hhx       51.490            52.830              1.340      2,6% 2,0% 
Htx        58.980            60.530              1.550      2,6% 1,9% 
Stx/IB       53.050            54.550              1.500      2,8% 2,1% 
Studenterkursus       82.860            85.220              2.360      2,8% 2,0% 

https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Documents/F%C3%A6lles%20henvendelse%20fra%20DG%20DGS%20GL%20og%20Danske%20HF%20%20VUC.pdf


2årig hf       63.300            65.100              1.800      2,8% 2,1% 
EUX merkantil       50.800            52.170              1.370      2,7% 2,1% 
EUX teknisk        55.350            56.850              1.500      2,7% 2,0% 
Private stx/IB (incl. 
moms) 

      47.400            48.750              1.350      2,8% 2,1% 

Private studenter-
kursus (incl. moms) 

      74.040            76.150              2.110      2,8% 2,1% 

Private 2årigt hf 
(incl moms) 

      56.560            58.170              1.610      2,8% 2,1% 

 

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort en teknisk beregning for den enkelte institutions øko-
nomiske løft med udgangspunkt i elevtallene for 2019. Listen kan ses her. 

Udvikling af og investering i fjernundervisning på voksenuddannelser 
Børne- og Undervisningsministeren har søgt om og har fået finansudvalgets godkendelse til at overføre 30 
mio. kr. til voksenuddannelser fra ministeriets interne konti. De 30 mio. kr. skal ses i lyset af nedlukningen 
og den økonomiske situation som følge af Covid-19, der øger behovet for en særlig voksen- efteruddannel-
sesindsats. Formålet med ressourcerne er, at der skal udvikles og investeres i fjernundervisning på almene 
voksenuddannelser (primært på VUC) og arbejdsmarkedsuddannelser. Det fremgår, at midlerne blandt an-
det kan anvendes til didaktisk videreudvikling af den virtuelle undervisning eller indkøb af digitalt udstyr.  

Halvdelen af midlerne vil blive udmøntet som et grundtilskud på 154.000 kr. pr. institution. Den anden 
halvdel udbetales forholdsmæssigt ud fra antallet af årselever for 2. halvår af 2019 og 1. halvår af 2020. Det 
er uklart, om det er institutionens samlede antal årselever på voksenuddannelserne, eller kun aktiviteten 
der følger fjernundervisningen. Det er vurderingen, at VUC vil få tilført knap halvdelen af ressourcerne.  

Institutionerne skal dokumentere, at ressourcerne anvendes inden for formålet. Hvis institutionerne ikke 
kan dokumentere anvendelsen, eller der er uforbrugte midler, skal de betales tilbage. Se aktstykket her. 

Politiforlig uden gymnasial medfinansiering 
Regeringen fremlagde den 24. august 2020 sit forslag til politireform. En del af finansieringen skulle ske ved 
at skære i markedsføringsomkostninger på de gymnasiale og de videregående uddannelser. Samlet var der 
tale om en besparelse på 550 mio. kr. over fire år. GL har arbejdet for, at de gymnasiale uddannelser ikke 
igen skulle medfinansiere en (politi)reform. I det netop indgåede politiforlig er finansieringen heldigvis sket 
uden at fjerne midler fra uddannelsessektoren. 

Indkøbsbesparelser med grønt touch 
I regeringens forslag til finanslov indgik den 14. indkøbsbesparelse i rækken. På det gymnasiale område er 
forudsat besparelser på 4,5 mio. kr. på stx og toårigt hf, 0,7 mio. kr. på hf-enkeltfag og 2,1 mio. kr. på det 
erhvervsgymnasiale område. Besparelsen udmøntes ved nedsættelse af fællestaxameteret.  

Indkøbsbesparelsen er fastholdt i finansloven; dog med den ændring at regeringens udmeldte strategi for 
grønne offentlige indkøb finansieres af en del af provenuet fra 14. fase af statens indkøbsprogram. Hvor 
meget af besparelsen de enkelte institutioner får lov at beholde for at gøre deres indkøb grønnere, er end-
nu uvist, da det hverken fremgår af finansloven eller af Børne- og undervisningsministeriets takstkatalog.   

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf20/dec/201210-fordeling-af-tilskud-fl2021-ungdomsuddannelser.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/aktstk.119/index.htm


Tag indflydelse 
På flere skoler er budgettet godkendt, før der blev indgået forlig om finansloven. Derfor bør et revideret 
budget drøftes snarest i både SU og i bestyrelsen. Tilbageførelsen via undervisningstaxameteret er et klart 
politisk signal om, hvad der bør prioriteres. Derfor er det afgørende, at I på skolen drøfter, hvordan de eks-
tra ressourcer kan være med til at løfte kvaliteten af undervisningen samt forbedre undervisningsmiljø og 
arbejdsmiljø.  

De 220 mio. kr. svarer til omkring 350 fuldtidslærerstillinger, så der er rum for, at lærerne kan løbe en smu-
le mindre hurtigt. På nogle skoler – i særdeleshed på erhvervsgymnasierne – har udmøntning af lokalløn de 
senere år været svær at få øje på. Nu er der ikke belæg for at afvise at få løftet lokallønsniveauet, hvis det 
ligger lavt på skolen. Det vil langt de fleste steder være en misforståelse af skolens formål, hvis de ekstra 
ressourcer bruges til konsolidering, så resultatet af 2021 bliver overskud og ikke forbedringer af uddannel-
seskvaliteten. 


