
 

 

Ny elevfordelingen finansieres af en taxameternedsættelse 
 

Da aftalen om elevfordeling blev indgået i juni blev en del af især engangsydelserne for 2022 aftalt finansie-
ret indenfor ministeriets eksisterende uforbrugte rammer. Finansieringen dækkede blandt andet ressourcer 
til de skoler, der udelukkes fra at optage elever til kommende skoleår. Hertil kommer en ekstra pulje på 15 
mio. kr. til institutionerne i udkantsområderne – det er vurderingen at puljen primært er erhvervsgymnasi-
erne og eventuelt VUC, men der er endnu ikke aftalt kriterier for uddelingen.  

Den store del omkring finansiering af systemudvikling, understøttelse og administration er der efterfølgen-
de indgået politisk aftale om, den 17. september 2021. 

Det fremgår tydeligt af aftalen, at forligskredsen har været enig om, at finansieringen skulle findes inden for 
de gymnasiale fuldtidsuddannelser som får gavn af de forbedringer, der ligger i aftalen.  

• Udgifterne i 2022 finansieres af reserven til taxametereftersynet – herunder afskaffelse af henvis-
ningstaxameteret, der blev indført for finansåret 2021.   

• Færdiggørelsestaxametrene skal finansiere omkostningerne fra 2023 og frem. Det betyder, at de 
34,7 mio. kr. der skal findes i 2023 finansieres ved nedsætte af færdiggørelsestaxametrene med 5,6 
pct. da omkostningerne falder frem mod 2028 til 24 mio. kr. vil taksterne opjusteres lidt igen fra 
2024 og frem. 

Færdiggørelsestaxametrene er en del af skolernes undervisningstaxameter. Det er samtidig et incitaments-
taxameter som ikke mange støtter. Man kan dog modsat betragte taxameteret som en dækning for om-
kostningerne ved eksamen. Når taksterne skæres procentuelt vil det ramme hårdest på de uddannelser 
med højeste takster.  

2022 (2022-niveau) Færdiggørelsestaxameter Finansiering af elev-
fordelingsmodel 

Færdige 
elever 2023 

Forventet 
besparelse 

Hhx 14.280 800 8248 6,6 
Htx 20.960 1174 4382 5,1 
Stx/IB 13.750 770 22.315 17,2 
Hf 9.830 550 8084 4,5 

 

Hertil kommer ca. 1,1 mio. kr. i besparelse for de private gymnasier. Samlet den ønskede besparelse på 
34,7 mio. kr.  

 

 

 

 



 


