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Regeringens forslag til finanslov 2021 
- GL’s sekretariats gennemgang af forslaget med fokus på det gymnasiale område 

 

Hovedelementer i forslaget: 

• Samlet er der forslag om, at de gymnasiale og videregående uddannelser skal spare 550 mio. kr. 
over 4 år på markedsføringsomkostningerne. Der er ikke foreslået nogen model for besparelsen.   

• Indkøbsbesparelse 14 (med dispositionsbegrænsning i 2020), der forudsætter besparelser på 4,5 
mio. kr. på stx og 2årigt hf, 0,7 mio. kr. på hf-enkeltfag og 2,1 mio. kr. på det erhvervsgymnasiale 
område.  

• Bygninger på det almengymnasiale område beskæres med 0,2 pct. som rest fra aftalen om FGU. 
• På finanslovsforslaget er der en reserve til forhandlinger om finansloven på 1,5 mia. kr. årligt i 

2021- 2024 til forhandlingerne. Reserven skal finansiere initiativer, der kan indgå i en aftale om fi-
nansloven for 2021. Desuden lægges der op til at prioritere midler til bl.a. velfærd. 

• Der er afsat i alt 730 mio. kr. i perioden 2020-2023 til nye opkvalificerings- og uddannelsesinitiativer 
gennem Aftale om ekstraordinært løft af ledige og Aftale om styrket opkvalificering fra juni 2020. 

GL mener: 

• Der skal investeres i de gymnasiale uddannelser. De massive nedskæringer har givet mindre tid til at 
målrette undervisningen til den enkelte elev. Der er ikke plads til at nå den enkelte elev behov, til at 
se den enkelte klasses behov for at kunne flytte sig fagligt eller til at almendanne eleverne. Den en-
kelte lærer har altså vanskeligt ved at nå at se den enkelte elev og danne de så nødvendige relatio-
ner til den enkelte, fordi nedskæringerne har betydet, at den enkelte lærer underviser utrolig mange 
elever hver eneste uge. Det påvirker de unges trivsel, og flere falder fra uddannelsen. 

• At tale om besparelser på indkøb og reklamer er en eufemisme, som bruges til at kamuflere yderli-
gere besparelser på uddannelsesområdet! 

• Hver anden gymnasial udbyder har underskud. Samlet mangler skolerne 120 mio. kr. for blot at 
kunne opretholde det sænkede kvalitetsniveau fra 2019. 

• Regeringen har bebudet en reform af ungdomsuddannelsernes taxameter og elevfordeling her i ef-
teråret. Det er nødvendigt, at der afsættes ressourcer til implementeringen, så det ikke bliver en 
omfordeling inden for sektoren. En reform skal være omkostningsdækkende. 

• Uddannelse er i stigende grad en forudsætning for beskæftigelse og for at kunne indgå aktivt og li-
geværdigt i samfundet. Der er derfor brug for et fleksibelt og stærkt parallelt uddannelsestilbud i 
hele landet, målrettet almen uddannelse til voksne. VUC udgør i dag fundamentet i det parallelle 
uddannelsessystem, men de er hårdt presset. Der er derfor brug for, at der tilføres ressourcer til 
området.  

• Der bør i lighed med det erhvervsrettede område også prioriteres ressourcer til opkvalificerings- og 
uddannelsesinitiativer på det almene område.  
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De store linjer 
Mandag den 31. august 2020 kom den socialdemokratiske regering med sit forslag til finanslov for 2021. 
Oplægget til finanslovsforslaget har titlen: ”Trygt igennem krisen i fællesskab”. Regeringen har her bl.a. fo-
kus på genstart af dansk økonomi, sundhedssektoren, flere velfærdsområder – herunder børnene, skatte-
væsenet og miljø. Ungdomsuddannelserne generelt - og de gymnasiale uddannelser specifikt – nævnes ikke 
i oplægget. Dog nævnes det, at der er afsat 730 mio. kr. til nye opkvalificerings- og uddannelsesinitiativer 
med fokus på erhvervsuddannelser – de almene voksenuddannelser er ikke umiddelbart prioriteret som 
indsat.  

Der er desuden afsat en reserve til genstart af økonomien og andre coronatiltag på 9,2 mia. kr. og en reser-
ve til forhandlingen om finansloven på 1,5 mia. kr.  

Besparelser til det gymnasiale område 
Der forslås ingen ressourcetilførsel i finanslovsforslaget. Tværtimod foreslås to besparelsestiltag, som for-
ventes at ramme alle de gymnasiale uddannelser: 

1. Indkøbsbesparelse nummer 14 
2. Besparelse på markedsføring 

Indkøbsbesparelse 

Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet indeholder en 
række effektiviseringer af statslige indkøb. Fasen omfatter bl.a. flytteydelser, multifunktionsmaskiner og 
printere, Microsoft standardsoftware, projektledelseskurser, rengøringsydelser og vagtydelser. Besparelsen 
tages ved at nedsætte fællesudgiftstaxameteret på de enkelte uddannelser. Samlet skæres der omkring 7,3 
mio. kr. på gymnasieområdet – men ud fra forskellige procentsatser, der beskrives under den enkelte ud-
dannelse.   

Ligesom det var tilfældet de tidligere år, foreslår regeringen, at nedsættelsen sker med tilbagevirkende 
kraft (for indeværende år).  

”Besparelser på markedsføring” 

Regeringen foreslår, at der spares på markedsføringsomkostninger for de gymnasiale og de videregående 
uddannelser for at finansiere politireformen. Det sker ud fra en ide om, at markedsføring er reklamer, som 
regeringen ønsker et opgør med. Besparelsen er 100 mio. kr. for 2021 stigende til 150 mio. kr. i 2022 og 
frem. Besparelsen er ikke opdelt på de enkelte uddannelser – og vil først blive medtaget i den endelige fi-
nanslov, hvis der er et flertal for forslaget. Det fremgår dog, at regeringen ønsker at ramme de institutioner, 
der rent faktisk reklamerer. I 2018 var Socialdemokratiet med til at indgå en aftale om nedskæringen af fæl-
lesudgiftstaxameteret for ungdomsuddannelserne og VUC. Politikerne udtrykte en forventning om mindre 
forbrug af markedsføring. Aftalen har reduceret omkostningerne til markedsføring – men ikke helt til det 
ønskede niveau. De almene gymnasier og hf-kurser anvendte 26 mio.kr til markedsføring, VUC samme be-
løb og erhvervsskoler, der udbydere gymnasial uddannelse, 68 mio. kr. Se uddybende notat her. 

https://www.gl.org/uddannelse/institutioner/finanslov/Sider/Troede-nedsk%C3%A6ringer-p%C3%A5-uddannelser-var-slut.aspx
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Konsekvenser af tidligere aftaler 

Oprettelse af henvisningstaxameter på de almene- og erhvervsgymnasiale uddannelser: Som tidligere af-
talt oprettes et henvisningstaxameter, der udløses per elev, der henvises fra en gymnasial uddannelse (stx, 
hf, hhx, htx) til en erhvervsuddannelse i løbet af første år på den gymnasiale uddannelse. Tilskuddet udlø-
ses til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. 
Taxameteret skulle have været implementeret i 2020, men blev udskudt som en del af finansieringen af 
FGU. Taxameteret udgør 25 pct. af summen af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameteret på 
den relevante uddannelse. Der er altså tale om en mulighed for at kunne udvide rammen på den enkelte 
gymnasiale uddannelsesinstitution.  

Negativ budgetregulering – FGU: Bygningstaxameteret for stx og hf er nedsat som en eftervirkning af den 
negative budgetregulering for at finansiere FGU – aftalt i 2019. Konsekvenserne fremgår under uddannel-
sesafsnittet.  

Investeringsrammer: Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institutionernes 
samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2021 er loftet for institutionernes samlede investerin-
ger sat til 1.416 mio. kr. i 2021 og 1.274 mio. kr. i 2022-2024. Umiddelbart er det vurderingen, at loftet ikke 
nås i 2021, da mange af institutionerne de seneste år har udvidet og forbedret deres bygninger. Niveauet 
for 2021 er lidt lavere end niveauet i 2020.   

Finanslovsforslagets konsekvenser for de konkrete takster 
Hvis finansloven bliver besluttet som foreslået, vil det give nedenstående taxameter – dog uden at have 
medtaget eventuel nedskæring på fællesudgiftstaxameteret som følge af eventuel gymnasial medfinansie-
ring af politireform.  

2021 (2021-niveau) FFL Hhx Htx Stx Hf HFe 
(gr1)** 

Undervisningstaxameter 51.490 58.980 53.050 63.300 62.270 
Færdiggørelsestaxameter 14.130 20.730 13.600 9.730 

 

Fælles udgiftstaxameter 5.310 7.490 6.440 8.260 10.140 
Bygningstaxameter 4.970 9.340 7.610 8.760 9.350 
Fuldt forløb pr. årselev* 66.480 82.720 71.633 85.185 

 

Fuldt forløb 199.440 248.160 214.900 170.370 
 

Kilde: Finanslovsforslaget for 2021 *) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½ for toårigt hf og 1/3 for 
hhx, htx og stx **)Takst for deltagerbetaling gruppe 1.  

Alle taksterne pris- og lønreguleres fra 2020- til 2021-niveau med 0,8 pct., imens bygningstaxametrenes re-
gulering følger byggeindekset og er negativt i år – minus 0,3 pct. I lønreguleringen findes en niveaukorrekti-
on på -0,3 pct. for 2020 på grund af reguleringsordningen. Forventningen ved sidste indgåelse af sidste 
overenskomst var 0,02, men den endte på -0,56 pct.  

For at kunne sammenligne de nuværende takster med 2020, skal taxametrene regnes i samme prisniveau. 
Nedenfor ses forskellen på det gældende elevtaxameter og forslaget til næste års takster i 2021-niveau. 
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Forskel i elevtaxameter fra 2020 til 2021 i kr.  Hhx Htx Stx Hf Hfe (gr1)** 
(2021-niveau)           
Undervisningstaxameter 1 12 9 28 -14 
Færdiggørelsestaxameter -2 -5 -8 3   
Fælles udgiftstaxameter -73 -90 -62 -76 -61 
Bygningstaxameter -5 -2 -17 -14 -2 
Fuldt forløb pr årselev* -77 -82 -72 -61  -77 
Kilde: Finanslovsforslaget for 2021 *) I beregningen af et fuldt forløb pr. årselev vægtes færdiggørelsestaxameteret med ½ for toårigt hf og 1/3 for 
hhx, htx og stx **)Takst for deltagerbetaling gruppe 1.  

Som det ses af ovenstående tabel virker ændringerne små ift. de store nedskæringer fra 2016-2019. Samti-
dig vil noget af ændringen skyldes afrunding. Det gælder så vidt vides for undervisnings- og færdiggørelses-
taxameterne – samt bygningstaksterne for erhvervsgymnasierne og hf-e. 

Forskel i elevtaxameter fra 2020 til 2021 i pct. hhx htx Stx Hf Hfe (gr1) 
(2021-niveau) 

     

Undervisningstaxameter 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Færdiggørelsestaxameter 0,0% 0,0% -0,1% 0,0%   
Fælles udgiftstaxameter -1,4% -1,2% -0,9% -0,9% -0,6% 
Bygningstaxameter -0,1% 0,0% -0,2% -0,2% 0,0% 
Fuldt forløb pr årselev* -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%   

 

Nedgang i elevtal øger presset på de gymnasiale uddannelser 
Nedgang i antallet af gymnasiale elever presser sektoren. Finanslovsudspillet beregner den samlede ramme 
ud fra forventninger til elevtallet. Tallene for 2020 og frem er ministeriets estimater. Ministeriet forventer, 
at det samlede antal elever i gymnasiet falder i perioden fra 2019 og frem til 2024. I 2019 og 2020 er elev-
tallet på niveau med antallet i 2012. I 2023 forventes elevtallet at være 4 pct. lavere end i 2019. Det estime-
rede fald skyldes både den demografiske udvikling og konsekvenserne af gymnasiereformen - herunder ad-
gangskravene, der trådte i kraft sidste skoleår. Adgangskravene ser ikke ud til at have haft så store aktivi-
tetsmæssige konsekvenser for gymnasierne, som ministeriet forventede. Bag det samlede estimerede fald 
er der store forskelle på tværs af de gymnasiale uddannelser og på tværs af landet. Det forventes, at antal-
let af elever på stx vil falde med 12 pct. fra 2019 til 2024. Det er et mindre ekstremt fald end estimeret i sid-
ste finanslov. Modsat er der en forventning om, at elevtallet på hf vil stige med 32 pct. frem mod 2024. År-
sagen kunne findes i den ”nye” profil, der målrettes KVU og MVU og forventning om øget efterspørgsel ef-
ter politifolk, sygeplejersker mv. Elevtallet vil falde særligt for skolerne uden for de større byer. Disse skoler 
risikerer at blive ekstraordinært presset de kommende år. Ser man på udviklingen i ungdomsårgangene, er 
der så godt som ingen ændring fra 2019 til 2024.  
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Udvikling for de gymnasiale uddannelser fra 2015 til 2021 
Der har som bekendt været voldsomme nedskæringer fra 2016 til 2019, både som følge af omprioriterings-
bidraget, EUD-budgetaftalen og andre besparelser. I tabellen nedenfor er anvendt finanslovsforslagets tal 
for elever, tilskud 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. Både ift. fald i kursisttal og enhedsomkostninger. En del af faldet skyl-
des dog øget deltagerbetaling. Hhx er faldet mindst, men det er på grund af tilførslen af ressourcer til un-
dervisningstaxameteret senest i 2017 i forbindelse med budgetaftalen for eudforliget. Generelt er ændrin-
ger 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 besparelser. 

Forskel fra 2015-2021 
 (2021-niveau)  

forskel i elevtal forskel i ramme forskel i enhedsom-
kostninger  

antal Pct. mio. kr. Pct. kr. Pct. 
Stx - 9.251 -11% - 1.578 -22% - 10.600 -13% 
Hf 2.053 13% 5 0% - 10.800 -11% 
Hhx 1.043 4% -     40 -2% -   4.000 -6% 
Htx 529 4% -      56 -5% -    7.500 -8% 
hf-e - 3.023 -22% -    473 -36% -   16.500 -18% 
 

Finanslovsforslagets konsekvenser for de enkelte gymnasiale uddannelser  

Finanslovsforslagets konsekvenser for stx 
Det er forholdsmæssigt små ændringer, der rammer stx fra finanslovsforslaget for 2021. Dog er ændringer-
nemed til fortsat at give skolerne færre penge til undervisningen mv. Statens indkøbsprogram 14 er estime-
ret til at koste stx-uddannelsen samlet 3,4 mio. kr., imens nedsættelsen af bygningstaxameteret svarer til 
omkring 1,2 mio. kr.  
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 Stx Estimeret ændring på stx-elevtakst  Pct. ændring  
  

I kr.  2021 2022 2023 2024 
Statens indkøbsprogram 14 Fællestaxameteret 58 0,7 0,7 0,7 0,7 
Nedsættelse af bygningstaksten Bygningstaxameteret 15 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Udover de to forslag kommer så forslaget om reduktion af markedsomkostningerne. I 2019 anvendte de 
almene gymnasier og hf-kurser 26 mio. kr. på markedsføring. Så reduktionen kan ikke være større end det. 
Herudover var der politisk enighed om at markedsføringsomkostningsandel burde ligge på 0,3 pct. Hvis der 
igen er politisk ønske om det, vil det svare til 4 mio. kr. eller 15 pct. af de samlede markedsføringsomkost-
ninger.  
 

Takster Ændring 
Stx 2020 2021 kr. Pct. 
Undervisningstaxameter 53.041 53.050 9 0,0% 
Færdiggørelsestaxameter 13.608 13.600 -8 -0,1% 
Fælles udgiftstaxameter 6.502 6.440 -62 -0,9% 
Bygningstaxameter 7.627 7.610 -17 -0,2% 
Fuldt forløb pr. årselev* 71.706 71.633 -72 -0,1% 
 

Når en evt. nedsættelse af markedsføringen ikke medtages, er taxameteret for stx samlet nedsat med 72 
kr. svarende til 0,1 pct. af det samlede elevtilskud. Det er både som følge af finanslovsforslaget samt afrun-
ding. Selvom det er et mindre beløb, der tages fra bygningstaxameteret og fællesudgiftstaxameteret, er det 
ikke sikkert, at besparelsen kan hjemtages der. På en storskole med 1100 elever svarer det til 80 t. kr.  

Finanslovsforslagets konsekvenser for hf 
Det er forholdsmæssigt små ændringer, der rammer hf fra finanslovsforslaget for 2021. Dog er ændringer-
ne med til fortsat at give skolerne færre penge til undervisningen mv. Statens indkøbsprogram 14 er esti-
meret til at koste hf 1,2 mio. kr., imens nedsættelsen af bygningstaxameteret svarer til omkring 0,3 mio. kr.  

Hf Estimeret ændring på elevtakst 2021 Pct. ændring  
  

I kr. pr elev 2021 2022 2023 2024 
Statens indkøbsprogram 14 Fællestaxameteret 58 0,7 0,7 0,7 0,7 
Nedsættelse af bygningstaksten Bygningstaxameteret 18 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

Udover de to forslag kommer forslaget om reduktion af markedsomkostningerne. I 2019 anvendte de al-
mene gymnasier og hf-kurser 26 mio. kr. på markedsføring. Så reduktionen kan ikke være større end det. 
Herudover var der politisk enighed om at markedsførings omkostningsandel burde ligge på 0,3 pct. Hvis der 
igen er politisk ønske om det, vil det svare til 4 mio. kr. eller 15 pct. af de samlede markedsføringsomkost-
ninger.  
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Hf Takster Ændring 
(2021-niveau) 2020 2021 kr. Pct. 
Undervisningstaxameter 63.272 63.300 28 0,0% 
Færdiggørelsestaxameter 9.727 9.730 3 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 8.336 8.260 -76 -0,9% 
Bygningstaxameter 8.774 8.760 -14 -0,2% 
Fuldt forløb pr. årselev* 85.246 85.185 -61 -0,1% 
 

Samlet falder elevtaksten til hf med 61 kr. svarende til 0,1 pct. af det samlede elevtaxameter. Det er både 
som følge af finanslovsforslaget samt afrunding. Selvom det er et mindre beløb, der tages fra bygningsta-
xameteret og fællesudgiftstaxameteret, er det ikke sikkert, at besparelsen kan hjemtages der. 

Finanslovsforslagets konsekvenser for hhx  
Det er forholdsmæssigt små ændringer, der rammer hhx fra finanslovsforslaget for 2021. Dog er ændringen 
med til fortsat at give skolerne færre penge til undervisningen mv. Statens indkøbsprogram 14 er estimeret 
til at koste hhx 1,7 mio. kr. svarende til 1,1 pct. af fællesudgiftstaxameteret. 

Hhx Estimeret ændring på elevtakst 2021 Pct. ændring  
  

I kr.  2021 2022 2023 2024 
Statens indkøbsprogram 14 Fællestaxameteret 59 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

Udover indkøbsbesparelserneer der endnu ikke udmøntet forslag om reduktion af markedsomkostninger-
ne. I 2019 anvendte erhvervsskolerne, der udbyder gymnasial uddannelse 68 mio. kr. på markedsføring – så 
altså ikke kun omkostninger til de gymnasiale uddannelser, men også EUD mv. En reduktion bør derfor væ-
re væsentligt mindre end de 68 mio. kr. I 2019 var der politisk enighed om, at markedsføringsomkostnings-
andel for erhvervsskoler burde ligge under 0,9 pct. Da andelen var 0,64 pct. i 2019, kan det være svært at 
se argumenterne for at skære mere.  

Hhx Takster Ændring 
(2021-niveau) 2020 2021 kr.  Pct.  
Undervisningstaxameter 51.489 51.490 1 0,0% 
Færdiggørelsestaxameter 14.132 14.130 -2 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 5.383 5.310 -73 -1,4% 
Bygningstaxameter 4.975 4.970 -5 -0,1% 
Fuldt forløb pr. årselev* 66.557 66.480 -77 -0,1% 
 

Samlet falder elevtaksten til hhx med 77 kr. svarende til 0,1 pct. af det samlede elevtaxameter. Det er både 
som følge af finanslovsforslaget samt afrunding. Selvom at det er et mindre beløb, der tages fra fællesud-
giftstaxameteret, er det ikke sikkert, at besparelsen kan hjemtages der.  

Finanslovsforslagets konsekvenser for htx 
Det er forholdsmæssigt små ændringer, der rammer htx fra finanslovsforslaget for 2021. Dog er ændringen 
med til fortsat at give skolerne færre penge til undervisning mv. Statens indkøbsprogram 14 er estimeret til 
at koste htx 1,2 mio. kr. svarende til 1,1 pct. af fællesudgiftstaxameteret. 
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Htx Estimeret ændring på elevtakst 2021 Pct. ændring  
  

I kr.  2021 2022 2023 2024 
Statens indkøbsprogram 14 Fællestaxameteret 83 1,1 1,1 1,1 1,1 

 

Udover indkøbsbesparelserne findes der også endnu ikke udmøntet forslag om reduktion af markedsom-
kostningerne. I 2019 anvendte erhvervsskolerne, der udbyder gymnasial uddannelse 68 mio. kr. på mar-
kedsføring – så altså ikke kun omkostninger til de gymnasiale uddannelser, men også EUD mv. En reduktion 
bør derfor være væsentligt mindre end de 68 mio. kr. I 2019 var der politisk enighed om at markedsførings-
omkostningsandel for erhvervsskoler burde ligge under 0,9 pct. Da andelen var 0,64 pct. i 2019 kan det væ-
re svært at se argumenterne for at skære mere.   

Htx Takster Ændring 
(2021-niveau) 2020 2021 kr.  Pct.  
Undervisningstaxameter 58.968 58.980 12 0,0% 
Færdiggørelsestaxameter 20.735 20.730 -5 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 7.580 7.490 -90 -1,2% 
Bygningstaxameter 9.342 9.340 -2 0,0% 
Fuldt forløb pr. årselev* 82.802 82.720 -82 -0,1% 
 

Samlet falder elevtaksten til htx med 82 kr. svarende til 0,1 pct. af det samlede elevtaxameter. Det er både 
som følge af finanslovsforslaget samt afrunding. Selvom det er et mindre beløb, der tages fra fællesudgifts-
taxameteret, er det ikke sikkert, at besparelsen kan hjemtages der.  

Finanslovsforslagets konsekvenser for hf-enkeltfag 
Det er forholdsmæssigt små ændringer, der rammer hf-enkeltfag fra finanslovsforslaget for 2021. Dog er 
ændringerne med til fortsat at giver skolerne færre penge til undervisningen mv. Statens indkøbsprogram 
14 er estimeret til at koste hf-enkeltfag 0,7 mio. kr.  

Hf-enkeltfag Estimeret ændring på elevtakst 2021 Pct. ændring  
  

I kr. pr elev 2021 2022 2023 2024 
Statens indkøbsprogram 14 Fællestaxameteret 61 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Udover indkøbsbesparelserne er der også et forslag, der ikke er blevet implementeret på finanslovsforsla-
get. Det drejer sig om forslaget om reduktion af markedsomkostningerne. I 2019 anvendte VUC 26 mio. kr. 
på markedsføring svarende til 1,0 pct. af omkostningerne. Så reduktionen kan ikke være større end det. 
Herudover var der politisk enighed om at markedsføringsomkostningsandel burde ligge på 0,9 pct. for VUC. 
Hvis der igen er politisk ønske om at nå denne procent, vil det svare til 3,5 mio. kr. eller 13 pct. af de samle-
de markedsføringsomkostninger. Problemet er her, at det er hele VUC, der bliver ramt – ikke kun de gym-
nasiale uddannelser som varslet.  
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Hf-enkeltfag Takster Ændring 
(2021-niveau) 2020 2021 kr. Pct. 
Undervisningstaxameter 62.284 62.270 -14 0,0% 
Fælles udgiftstaxameter 10.201 10.140 -61 -0,6% 
Bygningstaxameter 9.352 9.350 -2 0,0% 
Fuldt forløb pr. årselev* 81.837 81.760 -77 -0,1% 
 

Samlet falder elevtaksten til hf med 77 kr. svarende til 0,1 pct. af det samlede elevtaxameter. Det er både 
som følge af finanslovsforslaget samt afrunding. Selvom det er et mindre beløb, der tages fra bygningsta-
xameteret og fællesudgiftstaxameteret, er det ikke sikkert, at besparelsen kan hjemtages der. 

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.  

De private gymnasier rammes som de øvrige af indkøbsbesparelse 14. Det udmøntes via en reduktion af 
fællesudgiftstaksterne på de gymnasiale uddannelser på i alt 0,7 pct. i 2021. Herudover nedskrives deres 
bygningstaxameter med 0,2 pct. for at finansiere FGU-aftalen.  

Herudover bliver vikarkassen nedsat til 5 mio. kr. for 2021 og frem. 

Private gym - taxameter 2020 2021 
(2021-niveau) Stx Pre-IB 2-årig Hf Stx Pre-IB 2-årig Hf 
Undervisningstaxameter 47.396 47.396 56.539 47.400 47.400 56.560 
Færdiggørelsestaxameter 12.368 12.368 8.840 12.370 12.370 8.840 
Fælles udgiftstaxameter 6.199 6.199 7.943 6.140 6.140 7.870 
Bygningstaxameter 7.707 7.707 7.707 7.730 7.730 7.730 
Fuldt forløb pr. årselev* 65.425 65.425 76.609     65.393          65.393      76.580 
 

Umiddelbart er det vanskelig at se hvilken effekt vikarkassen har på taksterne. Dog er der sket en tilførsel af 
midler til bygningerne – på trods at besparelse. Den samlede besparelse på de privates takster er på 29 kr. 
på det toårige hf og 32 kr. på IB og stx. Det svarer til under 0,1 pct. af tilskuddet.  

Andre elementer – pædagogikum, grundtilskud og det sociale taxameter 
Fælles for disse taxametre er, at de ikke er foreslået udsat for nedskæringer. Grundtilskud bliver fortsat ikke 
pris- og lønreguleret.  


