
 

 
 

 
 
Finanslovsforslag 2020  
Omprioriteringsbidrag afskaffet og penge til lukningstruede VUC-afdelinger 
 

Hovedelementer i forslaget 
• Et farvel til omprioriteringsbidraget. De budgetterede årlige besparelser på 2 pct. på de gymnasiale 

uddannelser foreslås ophævet fra 2020.  
• VUC får 50 mio. kr., som regeringen lovede i valgkampen. Pengene skal afsættes til lukningstruede 

VUC-afdelinger. Der udarbejdes en konkret model for udmøntningen af midlerne.    
• Gymnasierne får henvisningstaxameter fra 2020. I finanslovsforslaget for 2020 udmøntes den poli-

tiske aftale om indførelse af henvisningstaxameter, der er en del af aftalen om ungepakken.  
• Nu er gymnasierne nået til indkøbsbesparelse fase 13. Besparelsen udmøntes både i 2020 og med 

tilbagevirkende kraft i 2019 og svarer ca. til 8 mio. kr. årligt for de gymnasiale uddannelser. 
 
 

GL mener  
• GL har siden 2015 kæmpet for, at omprioriteringsbidraget fjernes – endelig er det lykkedes.  Det er 

positivt, at regeringen har givet udtryk for, at det er et første vigtigt skridt i retning af, at der skal 
rettes op på de forringelser, flere års besparelser har betydet for uddannelserne.  

• GL har presset på for at få økonomisk hjælp til VUC. De er i særlig grad presset af både nedskærin-
ger og kursistnedgange, bl.a. som følge af FGU-aftalen. De 50 mio. kr. vil derfor falde på et meget 
tørt sted. GL har henvendt sig til ministeren med anbefaling om, at hele beløbet hurtigt kommer ud 
til de trængte afdelinger.  

• Det nye henvisningstaxameter, som der er en politisk aftale om, er et uhensigtsmæssigt nyt taxa-
meter. For det første implementeres det samme år, som der skal ses på et nyt taxameter- og finan-
sieringssystem, og for det andet udviser det en mistillid til sektoren. GL mener, at et klassetaxame-
ter/grundtilskud bedre vil understøtte skolerne ved om- og fravalg. Når henvisningstaxameteret nu 
er kommet, kan det undre, at det ikke gælder ved henvisninger mellem alle ungdomsuddannelser-
ne – herunder også de private gymnasiale udbydere.  

• Efter 4 år med omprioriteringsbidraget – som giver en varig nedskæring årligt på 8 pct. – er det ab-
surd med endnu en indkøbsbesparelse. Nu som fase 13, hvor skolerne menes at kunne finde yderli-
gere besparelser ved indkøb. Besparelsen er ikke stor, men signalet er forkert.  
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De store linjer 
Regeringen offentliggjorde den 2. oktober 2019 sit første finanslovsforslag for 2020. Forslaget kommer i 
forlængelse af regeringens servicestjek og den økonomiske redegørelse.  

Den økonomiske redegørelse viser, at Danmark er inde i sit 7. år med vækst. Det vurderes også, at landet er 
godt rustet, hvis der skulle komme større afmatning i omverdenen.  

Servicetjekket viste derimod, at der var flere ufinansierede tiltag. Det gælder også inden for Børne- og un-
dervisningsministerens område. Her mangler politikerne at finde finansiering til en del af aftalen om FGU 
svarende til 60 mio. kr. årligt fra 2020. En anden aftale – justering af folkeskolen - har en regning på 190 
mio. kr. årligt, der mangler finansiering. Der er risiko for, at disse vil skulle finansieres inden for ressortom-
rådet.  

Regeringen har afsat en forhandlingsreserve i finanslovsudspillet. Regeringen nævner specifikt, at det kun-
ne være til minimumsnormeringer, uddannelse, grønne prioriteringer og kultur, men da det er en reserve, 
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der anvendes til at få en aftale på plads, vil meget af indholdet være op til forligspartierne. Reserven er på 
2,1 mia. kr. i 2020 og 1,8 mia. kr. årligt i 2021-2023. De ufinansierede aftaler burde få midler fra reserven, 
men der er allerede mange partier, der har budt ind på anvendelsen.    

Et farvel til omprioriteringsbidraget  
Regeringen ønsker fra næste år at sætte en stopper for de massive nedskæringer, hvilket vil betyde, at de 
gymnasiale uddannelser ikke skal spare yderligere ¼ mia. i 2020 – og heller ikke yderligere i årene efter.       

De seneste fire år er gymnasierne blevet udsat for omprioriteringsbidraget. Det betyder, at der i dag er 
knap 8 pct. mindre tilskud pr. elev end i 2015. Det svarer til, at der er taget 2,5 mia. kr. fra de gymnasiale 
elevers uddannelse i perioden – og at der i 2019 er 1 mia. kr. mindre til undervisningen af samme antal ele-
ver end i 2015.  

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har udtalt: ”Uddannelse er det fundament vo-
res samfund er bygget på. Vi bliver stærkere og rigere, jo bedre uddannet vi samlet set er som befolkning. 
Nu tager vi et lille, men vigtigt skridt, for at rette op på den skade besparelserne har været for vores ud-
dannelser og dermed for vores samfund. Det er klart, at vi ikke løser alle problemerne ved at droppe plan-
lagte besparelser, men i første omgang handler det om at stoppe blødningen”. Det står altså klart, at de 
1000 mio. kr. der årligt mangler på de gymnasiale uddannelser, ikke kommer tilbage med et slag.  

Pulje til lukningstruede VUC-afdelinger  
Som lovet i valgkampen har regeringen afsat 50 mio. kr. samlet for perioden 2020-2023 til at understøtte, 
at lukningstruede VUC-afdelinger kan fortsætte. Midlerne afsættes ud fra et ønske om at sikre en bred geo-
grafisk uddannelsesdækning, så voksne i hele landet, der har brug for uddannelse, kan tilgå et tilbud inden 
for relativ nær afstand. Der udarbejdes en konkret model for udmøntningen af midlerne.  

Henvisningstaxameter implementeret 
I finanslovsforslaget for 2020 udmøntes aftale om henvisningstaxameter som er en del af aftalen om unge-
pakken. Henvisningstaxameter gives for henvisning fra en gymnasial uddannelse (omfatter ikke de private) 
til en erhvervsuddannelse og svarer til ca. 25 pct. af taxameteret for den pågældende gymnasiale uddan-
nelse i et år. Taxameteret udløses ved omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale uddan-
nelse, og det udløses til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks 
måneder efter. Taxameteret finansieres i 2020 af en del af de ressourcer, der er afsat til nyt taxameter- og 
finansieringssystem, men er ufinansieret herefter.  

(2020-niveau) Stx Hf Hhx Htx 
Henvisningstaxameter 16.770 20.060 15.350 18.850 
Kilde: Finanslovsforslaget for 2020 

Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne 
De seneste år har erhvervsuddannelserne fået bevilliget en kvalitetspulje som kompensation for et års om-
prioriteringsbidrag. Regeringen foreslår, at puljen videreføres. Der er derfor afsat 168 mio. kr. årligt i perio-
den 2020-2023 til erhvervsuddannelserne. Det kan have en indirekte betydning for de gymnasiale uddan-
nelser, der udbydes på erhvervsskolerne.  
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De frie grundskoler 
Som en del af finanslovsforslaget foreslår regeringen, at tilskuddet til de frie grundskoler nedsættes.  Det 
foreslås konkret, at tilskudsprocenten/koblingsprocenten nedsættes fra de nuværende 76 pct. til 71 pct. 
Nedsættelsen skal gælde fra 2021 og frem. Provenuet er på 0,3 mia. kr. Forslaget kan have konsekvenser 
for de private gymnasier, der deler pengekasse med de frie skoler.  

En del af besparelsen svarende til 75 mio. kr. årligt anvendes til en ny pulje, der sigter mod at friholde de 
frie grundskoler, der ligger i yderkommuner, i områder med betydelig afstand til en folkeskole eller har en 
høj andel af socialt udsatte børn. De konkrete kriterier for tildeling af midler fra puljen skal fastlægges 
nærmere. 

Finanslovsforslagets øvrige tiltag 
Øvrige tiltag med betydning for de gymnasiale uddannelser er: 

• Statens indkøbsordning udvides til fase 13, der blandt andet omfatter flytteydelser, kontormøbler, 
managementkonsulentydelser, AV-udstyr, telefoni og mobilt bredbånd og kontormaskiner. Det be-
tyder, at skolerne forventes at hjemtage en besparelse i 2020 og frem, og samtidig hentes der pen-
ge fra skolerne for 2019, da man har kunnet bruge ordningen fra årsskiftet. Besparelsen er ca. 8 
mio. kr. årligt for alle de gymnasiale uddannelser.    

• Loft for alle de selvejende institutioners samlede investeringer. Loftet er foreslået sat til 1.420 mio. 
kr. i 2020 og 2021, og til 1.278 mio. kr. i 2022 og 2023. 

Følgende konsekvenser fra tidligere aftaler og finanslove har fortsat betydning for tilskuddet i 2020:  

• Ændring af opgørelsestidspunkt for klasseloftet (gymnasiereformen) 
• Indførelse af ekstra prøve for de treårige uddannelser (gymnasiereformen) 

Finanslovsforslagets konsekvenser for taksterne 
Samlet betyder finanslovsforslaget, at skolerne kan forvente nedenstående gymnasiale uddannelsestakster 
for deres elever i 2020.  

2020 (2020-niveau) FFL Hhx htx Stx Hf hfe (gr1) 

Undervisningstaxameter 50.872 58.500 52.620 62.770 61.020 
Færdiggørelsestaxameter 14.013 20.570 13.500 9.650   
Fælles udgiftstaxameter 5.394 7.520 6.450 8.270 10.070 
Bygningstaxameter 4.989 9.370 7.990 9.200 9.250 
Fuldt forløb pr. årselev* 65.927 82.247 71.560 85.065   
Fuldt forløb 197.781 246.740 214.680 170.130   
Kilde: Finanslovsforslaget for 2020 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½ for toårigt hf og 1/3 for hhx, htx og stx 

Alle taksterne pris- og lønreguleres fra 2019- til 2020-niveau med 1,4 pct., og bygningstaxametrenes regule-
ring falder i år på samme niveau. I lønreguleringen findes en niveaukorrektion for 2019 på grund af regule-
ringsordningen, der endte på en regulering svarende til -0,35 pct. mod en forventning på +0,02 pct.  

For at kunne sammenligne de nuværende takster med 2019, skal taxametrene regnes i samme prisniveau. 
Nedenfor ses forskellen på det gældende elevtaxameter og forslaget til næste års takster i 2020-niveau.  
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Ændringerne i taxametrene virker små i forhold til det, vi har set de seneste 4 år. De treårige uddannelser 
ender på en mindre stigning på grund af tilførelsen af ressourcer til den ekstra prøve.   

Forskel i elevtaxameter fra 2019 til 2020 i kr.  Hhx Htx Stx Hf Hfe (gr1) 

(2020-niveau)           
Undervisningstaxameter 208 185 227 -57 -13 
Færdiggørelsestaxameter 7 6 4 -3   
Fælles udgiftstaxameter -54 -95 -60 -75 -91 
Bygningstaxameter 1 1 0 3 1 
Fuldt forløb pr årselev* 156 92 168 -131 -104 
Kilde: Finanslov 2019 og Finanslovsforslaget for 2020 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½ for toårigt hf og 1/3 for hhx, htx og stx. 

Nedgang i antallet af gymnasiale elever presser sektoren  
I finanslovsudspillet beregnes den samlede ramme ud fra forventninger til elevtallet. Tallene for 2019 og 
frem er ministeriets estimater. Ministeriet forventer, at det samlede antal elever i gymnasiet falder i perio-
den fra 2018 og frem til 2023. I 2023 forventes elevtallet at være 6 pct. lavere end i 2018. Faldet skyldes 
sandsynligvis både den demografiske udvikling og konsekvenserne af adgangskravene, der trådte i kraft 
dette skoleår. Umiddelbart ser adgangskravene ikke ud til at have haft så store aktivitetsmæssige konse-
kvenser for gymnasierne som forventet. Bag det samlede fald er der store forskelle på tværs af de gymnasi-
ale uddannelser og på tværs af landet. Det forventes, at antallet af elever på stx vil falde med 25 pct. i 2021 
i forhold til 2018 og ende på et fald på 18 pct. i 2023. Det er et mere ekstremt fald end estimeret i sidste fi-
nanslov. Modsat er der en forventning om, at hf vil stige med 44 pct. frem mod 2023. Årsagen kunne findes 
i den ”nye” profil, der målrettes KVU og MVU og forventning om øget efterspørgsel efter politifolk, sygeple-
jersker mv.  

Elevtallet vil falde særligt for skolerne uden for de større byer. Disse skoler risikerer at blive ekstraordinært 
presset de kommende år.    

 

Kilde: Finanslovsforslaget for 2020 - figuren er indekseret ud fra 2018.   
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Taxameterudviklingen fra 2015 
Der har været voldsomme nedskæringer de seneste år, både som følge af omprioriteringsbidraget, EUD-
budgetaftalen og andre besparelser. I tabellen nedenfor er anvendt finanslovsforslagets tal for elever, til-
skud og ændringen i enhedstilskuddet.  

Her ses, at der er stor forskel på udviklingen i både ramme og årselever. Ifølge disse tal er VUC hårdest 
ramt. En del af faldet skyldes dog øget deltagerbetaling. Hhx er faldet mindst, men det er på grund af til-
førslen af ressourcer til undervisningstaxameteret senest i 2017 i forbindelse med budgetaftalen for eud-
forliget. Generelt er ændringer i rammen ikke kun det samme som nedskæringer, da en del af udsvingene 
kan forklares ved forskellige tiltag, men gennem årene har der været flere generelle nedskæringer og be-
sparelser.  

Forskel fra 2015-2019 
(2020-niveau)  

Forskel i samlet tilskud 
2015-2019 

Forskel i antal elever 
2015-2019 

Forskel i enhedstilskud 
2015-2019 

Mio. kr.  Pct. Antal Pct. Kr.  Pct. 
Stx  -1.240 -17% -5.336 -6% -9.818 -11,8% 
Hf  -99,3 -7% 478 3% -8.980 -9,5% 
Hhx  -8 0% 984 4% -2.722 -3,9% 
Htx  7,2 1% 1.199 9% -6.910 -7,7% 
HF-e  -355,1 -27% -1.708 -12% -15.997 -17,3% 
 

 

 

Finanslovsforslagets konsekvenser for de enkelte gymnasiale uddannelser  

Finanslovsforslagets konsekvenser for stx 
Den største effekt af finanslovsforslaget for stx er annulleringen af omprioriteringsbidraget. Det betyder, at 
rammen til stx-taxameteret ikke er nedsat med de forventede knap 120 mio. kr. svarende til over 1.400 kr. 
pr. elev. Samlet set påvirkes stx-uddannelsestaxameteret af nedenstående forslag og tiltag. De enkelte for-
slag og tiltag er beskrevet i starten af notatet. 

 Stx (2020-niveau) Estimeret ændring på elevtakst Pct. ændring  
  

I kr.  2020 2021 2022 2023 

Statens indkøbsprogram 13 Fællestaxameteret -46 0,7 0,7 0,7 0,7 

Indførelse af ekstra prøve Undervisningstaxameteret  262 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kilde: Undervisningsministeriets orienteringsbreve til skolerne om FFL20 og beregninger 

 

Det samlede taxameter for stx-eleverne er 168 kr. større pr. årselev end i 2019, hvis finanslovsforslaget 
vedtages som fremlagt. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. I forskellen mellem taksterne indgår også af-
runding – derfor stemmer konsekvensestimeringen og takstforskellen ikke nødvendigvis overens med de 
konkrete konsekvensberegninger.  
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Stx-taxameteret År Forskel 

2020-niveau 2019 2020 I kr. I pct. 
Undervisningstaxameter 52.393 52.620 227 0,4% 
Færdiggørelsestaxameter 13.496 13.500 4 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 6.510 6.450 -60 -0,9% 
Bygningstaxameter 7.990 7.990 0 0,0% 
Fuldt forløb pr. årselev* 71.392 71.560 168 0,2% 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med 1/3. Taksterne stammer fra FL19 og FFL20 

For at gå fra 2019- til 2020-niveau er undervisningstaksterne og fællesomkostningstaksten pris- og lønregu-
leret med 1,4 pct., og det samme gælder for bygningstaxametrene.  
 

Finanslovsforslagets konsekvenser for hf 
Den største effekt af finanslovsforslaget for hf er annulleringen af omprioriteringsbidraget. Det betyder. at 
rammen til hf-taxameteret ikke er nedsat med de forventede godt 30 mio. kr. svarende til 1.700 kr. pr. elev.   

Samlet set påvirkes hf-taxameteret kun af indkøbsordningen. Indkøbsordningen gælder alle de gymnasiale 
uddannelser og er beskrevet i starten af notatet. 

 Hf (2020-niveau) Estimeret ændring på elevtakst  Pct. ændring    
I kr.  2020 2021 2022 2023 

Statens indkøbsprogram 13 Fællestaxameteret -61 0,7 0,7 0,7 0,7 
Kilde: Undervisningsministeriets orienteringsbreve til skolerne om FFL20 og beregninger 

 

Taxametrene for hf er samlet set faldet med 131. kr. pr årselev. Det svarer til et fald på 0,2 pct. Undervis-
ningstaxameteret falder med 60 kr. svarende til 0,1 pct. Det er uvist hvorfor dette sker. Sekretariatet har 
kontaktet ministeriet herom. Herudover falder fællesudgiftstaxameteret med 75 kr. svarende til 0,9 pct. af 
fællestaxameteret.  

I forskellen mellem taksterne indgår også afrunding af taksterne – derfor stemmer konsekvensestimeringen 
og takstforskellen ikke nødvendigvis overens med de konkrete konsekvensberegninger.  

Hf-taxameteret År Forskel 

2020-niveau 2019 2020 I kr. I pct. 
Undervisningstaxameter 62.827 62.770 -57 -0,1% 
Færdiggørelsestaxameter 9.653 9.650 -3 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 8.345 8.270 -75 -0,9% 
Bygningstaxameter 9.197 9.200 3 0,0% 
Fuldt forløb pr årselev* 85.196 85.065 -131 -0,2% 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½. Taksterne er fra Fl19 og FFL 20 

 
Finanslovsforslagets konsekvenser for hhx 
Den største effekt af finanslovsforslaget for hhx er annulleringen af omprioriteringsbidraget. Det betyder. 
at rammen til hhx-taxameteret ikke er nedsat med de forventede 37 mio. kr. svarende til over 1.300 kr. pr. 
elev. Herudover kommer mindre tiltag fra finansloven, hvis konsekvenser gennemgås nedenfor.  
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Udover omprioriteringsbidraget afskaffelse er der to forslag i finansloven, der har betydning for hhx-
taxameterets størrelse. De enkelte forslag og tiltag er beskrevet i starten af notatet.  

Hhx Estimeret ændring på elevtakst  Pct. ændring    
I kr.  2020 2021 2022 2023 

Statens indkøbsprogram 13 Fællestaxameteret -54 1 1 1 1 
Indførelse af ekstra prøve Undervisningstaxameteret  203 0,4 0,4 0,4 0,4 
Kilde: Undervisningsministeriets orienteringsbreve til skolerne om FFL19 og beregninger 

 

På baggrund af finanslovsforslaget vil det samlede taxameter for en hhx-elev stige med 156 kr. svarende til 
0,2 pct. Undervisningstaxameteret stiger med 208 kr. svarende til 0,4 pct., imens fællesudgiftstaxameteret 
falder med 54 kr. svarende til 1 pct. af fællesudgiftstaxameteret.   

Hhx-taxameteret År Forskel 

2020-niveau 2019 2020 I kr. I pct. 
Undervisningstaxameter 50.872 51.080 208 0,4% 
Færdiggørelsestaxameter 14.013 14.020 7 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 5.394 5.340 -54 -1,0% 
Bygningstaxameter 4.989 4.990 1 0,0% 
Fuldt forløb pr. årselev* 65.927 66.083 156 0,2% 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med 1/3 

 
Finanslovsforslagets konsekvenser for htx 
Den største effekt af finanslovsforslaget for htx er som for de øvrige gymnasiale uddannelser annulleringen 
af omprioriteringsbidraget. Det betyder, at rammen til htx-taxameteret ikke nedsættes med 23 mio. kr. el-
ler knap 1.650 kr. pr. årselev. Hertil kommer to mindre tiltag, der påvirker elevtaksten.   

Udover afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er der to tiltag, der har betydning for htx-taxameteret. Det 
er indkøbsordningen og indførelsen af en ekstra prøve. De enkelte forslag og tiltag er beskrevet i starten af 
notatet. 

Htx (2020) Estimeret ændring på elevtakst  Pct. ændring    
I kr.  2020 2021 2022 2023 

Statens indkøbsprogram 13 Fællestaxameteret -80 1 1 1 1 
Indførelse af ekstra prøve Undervisningstaxameteret  175 0,4 0,4 0,4 0,4 
Kilde: Undervisningsministeriets orienteringsbreve til skolerne om FFL20 og beregninger 

 

Finanslovsforslaget betyder en samlet taxameterændring for htx på 0,1 pct. Undervisningstaxameteret sti-
ger med 0,3 pct. imens fællesudgiftstaxameteret falder med 1,2 pct. I forskellen mellem taksterne indgår 
også afrunding af taksterne – derfor stemmer konsekvensestimeringen og takstforskellen ikke nødvendigvis 
overens.  
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Htx År Forskel 

2020-niveau 2019 2020 I kr. I pct. 
Undervisningstaxameter 58.315 58.500 185 0,3% 
Færdiggørelsestaxameter 20.564 20.570 6 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 7.615 7.520 -95 -1,2% 
Bygningstaxameter 9.369 9.370 1 0,0% 
Fuldt forløb pr. årselev* 82.154 82.247 92 0,1% 
*) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med 1/3. Taksterne er fra FL19 og FFL20 

Finanslovsforslagets konsekvenser for hf-enkeltfag 
Den største effekt af finanslovsforslaget for enkeltfag er som for de øvrige gymnasiale uddannelser annulle-
ringen af omprioriteringsbidraget. Det betyder, at rammen til HFe-taxameteret ikke nedsættes med 17 mio. 
kr. eller 1.625 kr. pr. årskursist.  

Udover omprioriteringsbidraget er der forslag om indkøbsordning fase 13, der har betydning for taxamete-
ret. Herudover betød en del af finansieringen af ’Aftale om bedre veje til uddannelse og job’, at blandt an-
det VUC skal mindske deres udgifter til markedsføring. Som følge af den forventede reduktion i markedsfø-
ringsudgifterne er fællestaxameteret nedjusteret for 2020. 

Hf-e Estimeret ændring på takst (delta-
gerbetaling 1)  

Pct. ændring  

  
I kr.  2020 2021 2022 2023 

Statens indkøbsprogram 13 Fællestaxameteret -54 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
Justeringer sf markedsføring  Fællestaxameteret -36 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Kilde: Undervisningsministeriets orienteringsbreve til skolerne om FL19, FFL20 og beregninger 

 

Finanslovsforslaget betyder, vil det samlede taxameter for hf-enkeltfag vil falde med 104 kr. Det svarer til 
en nedgang på 0,1 pct. Dette skyldes en nedsættelse på 0,9 pct. på fællesudgiftstaxameteret samt afrun-
ding af undervisningstaxameter. I forskellen mellem taksterne indgår afrunding af taksterne – derfor stem-
mer konsekvensestimeringen og takstforskellen ikke nødvendigvis overens. 

Hf Enkeltfag (deltagerbetaling 1) År Forskel 

2020-niveau 2019 2020 I kr. I pct. 
Undervisningstaxameter 61.803 61.790 -13 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 10.211 10.120 -91 -0,9% 
Bygningstaxameter 9.380 9.380 1 0,0% 
Fuldt forløb pr. årskursist 81.394 81.290 -104 -0,1% 
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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. Taksterne på baggrund af finans-
lovsforslaget for 2020 fremgår af tabellen.   

Private takster 2020 Stx/pre-IB/IB Studenterkurser hf 

Undervisningstaxameter 47.020 73.440 56.090 
Færdiggørelsestaxameter 12.270 19.140 8.770 
Fællesudgiftstaxameter 6.150 9.970 7.880 
Bygningstaxameter 7.750 7.750 7.750 
Fuld årselev 65.010 100.730 76.105 
Kilde: Finanslovsforslaget for 2020 

 

For at se hvilke tiltag, der påvirker de private skolers takster, skal der ses på de enkelte gymnasiale uddan-
nelser ovenfor. 

Andre elementer – pædagogikum, grundtilskud og det sociale taxameter 
Omstillingsreserven er også afskaffet for andre tilskud.  

Pædagogikumtaxameteret bliver ikke skåret med de varslede 2 pct. og får et tilskudsniveau i 2020 på 
290.410 kr. pr. årspædagogikumkandidat. Alle institutionernes grundtilskud – herunder udkantstilskuddet - 
undgår også besparelserne. Det samme gælder det sociale taxameter.  
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