
Delforlig på finansloven for 2023: Markedsføring, VUC og udkantskolerne 
Den 4. oktober blev der indgået delforlig for finansloven 2023 på uddannelsesområdet. Bag forliget er for-
uden regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet. 
Elementerne i aftalen, der berører de gymnasiale uddannelser, er følgende:  

Besparelse på gymnasialt undervisningstaxameter er taget af bordet 

Den såkaldte markedsføringsbesparelse skal alligevel ikke finansiere løft til FGU. Det betyder, at de gymna-
siale fuldtidsuddannelser ikke skal spare 0,8 pct. af undervisningstaxameteret, som ellers var foreslået af 
regeringen. Løftet er i stedet blandt andet finansieret ved midlerne til taxametereftersynet. Samtidig dæm-
pes ”forbruget” ved at sænke de selvejende institutioners investeringsramme.  

GL har arbejdet for at få fjernet besparelsen – da besparelsen reelt ville gå ud over undervisningen på de 
fleste gymnasier.  

VUC tilføres 10 mio. kr. 

Der afsættes et økonomisk løft på 215 mio. kr. til FGU og VEU i 2023. Heraf er det aftalt, at der afsættes 10 
mio. kr. til at forhøje puljen til voksenuddannelsescentre (VUC) med økonomisk udfordrede afdelinger i 
2023. Puljen udgør i forvejen 13,4 mio. kr. på finanslovforslaget for 2023 og vil således blive forhøjet til 23,4 
mio. kr. Puljen blev også uddelt i 2021 og 2022. Aftalen afsætter desuden et økonomisk løft i 2024 på 210 
mio. kr. For 2025 og frem er der afsat 190 mio. kr. årligt til FGU og VEU. Midlerne er med aftalen endnu ikke 
fordelt. 

GL har igennem længere tid kæmpet for at få rettet op på den blødende økonomi på VUC, der både skyldes 
de seneste mange års nedskæringer i sektoren og en vigende søgning både på grund af politiske aftaler og 
på grund af samfundsøkonomien. Senest har GL sammen med Uddannelsesforbundet og Danske Hf & VUC 
sendt et bekymringsbrev til ordførerne om, at der som minimum bør afsættes 49 mio. kr. årligt til området.  

De midlertidige udkantstilskud videreføres og løftes for erhvervsskolerne 

Der afsættes med aftalen 45,5 mio. kr. til et (fortsat) løft af tilskud til ungdomsuddannelser i udkantsområ-
der i 2023. Aftalen betyder, at 31 små almene gymnasier, der i dag modtager udkantstilskud, opretholder et 
ekstra tilskud på 0,5 mio. kr. i 2023 – svarende til 15,5 mio. kr. For de små erhvervsskoler beliggende i ud-
kantskommuner videreføres deres tilskud fra 2022 på 10 mio. kr., samtidig med at der afsættes 20 mio. kr. 
ekstra. Det vurderes, at 10 erhvervsskoler opfylder kriterierne, og de vil dermed opnå at få et ekstra ud-
kantstilskud på 3 mio. kr. foruden deres varige udkantstilskud, der tildeles pr. udbud.    

GL arbejder for, at eleverne i provinsen skal have et bredt udbud af gymnasiale studieretninger og fag. Der-
for er det vigtigt, at udkantstilskuddet for de gymnasiale uddannelser styrkes for alle de gymnasiale uddan-
nelser. I dag modtager institutionerne forskellige udkantstilskud, afhængigt af gymnasial uddannelse. Det 
bør ændres, så alle mindre gymnasier, gymnasiale afdelinger og afdelinger på VUC i provinsen fremover til-
deles samme ressourcer. Vi ser frem til en varig løsning snarest, når den længe ventede reform af taxame-
tersystemet bliver færdigforhandlet.  

Hele aftalen kan ses her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/okt/221003-ny-aftale-oekono-
misk 
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Bilag 2 

 

Oversigt over almene gymnasier der modtog udkantstilskud i 2022 
 

Frederikssund Gymnasium  
Frederiksværk Gymnasium og HF  
Syddjurs Gymnasium  
Lemvig Gymnasium  
Ribe Katedralskole  
Odsherred Gymnasium  
Høng Gymnasium og HF  
Midtsjællands Gymnasium  
Maribo Gymnasium  
Nakskov Gymnasium og HF  
Faaborg Gymnasium  
Midtfyns Gymnasium  
Nordfyns Gymnasium  
Tønder Gymnasium  
Grindsted Gymnasium & HF  
Varde Gymnasium  
Vejen Gymnasium og HF  
Tørring Gymnasium  
Ikast-Brande Gymnasium  
Ringkjøbing Gymnasium  
Struer Statsgymnasium  
Grenaa Gymnasium  
Vestjysk Gymnasium Tarm  
Bjerringbro Gymnasium  
Morsø Gymnasium  
Thisted Gymnasium, STX og HF  
Brønderslev Gymnasium og HF  
Dronninglund Gymnasium  
Fjerritslev Gymnasium  
Mariagerfjord Gymnasium  
Vesthimmerlands Gymnasium og HF  

Oversigt over småerhvervsskoler berettiget til særtilskud i 2023 
SOSU Nykøbing F.  

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  

Handelsgymnasiet Vestfyn  

Dalum Landbrugsskole  

Haderslev Handelsskole  

Tønder Handelsskole  

Grindsted Landbrugsskole  

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium  

Vejen Business College  

Randers Social- og Sundhedsskole  
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