Fakta om Ændringsforslag til finanslov for 2020 (ÆF20)
Den 10. december 2019 offentliggjorde regeringen Ændringsforslag til finanslov
for 2020. Børne- og Undervisningsministeriet har i forlængelse heraf offentliggjort
et justeret takstkatalog for 2020.
Nye initiativer i forhold til de allerede kendte ændringer på Forslag til finanslov
2020 fra september er følgende:
-

Bygningstaxameteret til de almengymnasiale uddannelser reduceres med
35 mio. kr., svarende til 4,3 pct.
11,0 mio. kr. af dette beløb bliver på de almengymnasiale uddannelsers
område som en forhøjelse af udkantstilskud (8,7 mio. kr.) og en forhøjelse
af taksten for socialt taxameter (2,3 mio. kr.). De resterende 24,0 mio. kr.
går til finansiering af FGU (17,6 mio. kr.) og en forhøjelse af de
erhvervsrettede ungdomsuddannelsers sociale taxameter (6,4 mio. kr.).

-

Det sociale taxameter: alle takster hæves med 5 pct.

-

Udkantstilskud: Loftet over maksimalt udbetalt udkantstilskud hæves fra
ca. 2,3 mio. kr. til ca. 2,75 mio. kr.

-

Henvisningstaxameter udskydes: Den planlagte forhøjelse af bevillingen
til almengymnasiale uddannelser på 8,7 mio. kr. udskydes til 2021.
Midlerne (8,7 mio. kr.) anvendes i stedet på finansiering af FGU i 2020.

-

Særtilskud til almengymnasiale uddannelser: I en midlertidig fireårig
periode (2020-2023) tildeles de almengymnasiale uddannelser 21 mio. kr.
årligt. Tilskuddet kan ses som en midlertidig kompensation for
gymnasiernes permanente bidrag til FGU-finansieringen. Særtilskuddet
udmøntes første gang i 2020 på baggrund af institutionernes aktivitet i
2019. Tilskuddet er derfor ikke indregnet i taksterne, men tildeles som et
særskilt tilskud. Det er Danske Gymnasiers forventning, at de
almengymnasiale institutioner i 2020 vil modtage ca. 220 kr. pr. 2019årselev. Ministeriet oplyser den endelige takst i starten af 2020.

I tillæg til ovenstående ændringer, er der de allerede kendte initiativer fra
finanslovsforslaget for 2020:
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•

Omprioriteringsbidraget, som siden 2016 årligt har klippet 2 pct. af
uddannelsesinstitutionernes bevillinger, og som dermed isoleret set har
reduceret gymnasiernes bevillinger med knap 8 pct., afskaffes med
virkning fra 2020.

•

Nyt grundtilskud til European Baccalaureate (EB). Grundtilskuddet
svarer til det grundtilskud, der ydes til institutioner, der udbyder
International Baccalaureate (IB).

•

Statens indkøbsprogram fase 13 indeholder besparelser på blandt andet
flytteydelser, kontormøbler og diverse udstyr. Besparelserne gennemføres
som en reduktion af fællesudgiftstaksterne på 0,7 pct. i 2020. Der vil
ligeledes blive udmeldt en dispositionsbegrænsning for 2019.

Pris- og lønregulering til 2020 priser på 1,4 pct.
Pris- og lønreguleringen fra 2019 til 2020 er på 1,4 pct. på både det generelle prisog lønindeks og anlægsindekset. Når pris- og lønreguleringen er lavere end de
aftalte lønstigninger på gymnasieområdet (og i staten i øvrigt), samt de forventede
prisstigninger generelt, så skyldes det, at Finansministeriet ligesom på den
foregående finanslov har foretaget en niveaukorrektion på baggrund af en for høj
regulering fra 2018 til 2019. Finansministeriets beregninger viser behovet for en
generel pris- og lønregulering fra 2019 til 2020 på 1,7 pct., hvorfra der trækkes en
niveaukorrektion på -0,3 pct., hvorefter opregningsprocenten er fastsat til 1,4 pct.
Se også uddybende forklaring og oversigt hos Moderniseringsstyrelsen
https://modst.dk/oekonomi/finanslov-og-udgiftsopfoelgning/indeks/pris-ogloenforudsaetninger/.
Takstkataloget for 2020
For 2020 er der fastsat følgende takster (kr. pr. årselev og ekskl. moms):
Stx
Almene
Private
Undervisningstaxameter
Færdiggørelsestaxameter
Fællesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter

52.620 kr.
13.500 kr.
6.450 kr.
7.650 kr.

44.780 kr.
11.690 kr.
5.590 kr.
7.600 kr.

2-årigt hf
Undervisningstaxameter
Færdiggørelsestaxameter
Fællesudgiftstaxameter
Bygningstaxameter

62.770 kr.
9.650 kr.
8.270 kr.
8.800 kr.

53.420 kr.
8.350 kr.
7.160 kr.
7.600 kr.

Udviklingen i takster fra 2019 til 2020
På taksterne ekskl. moms i 2020 er der nedenstående ændringer i forhold til takstkataloget for 2019. Taksterne er her modregnet for pris- og lønreguleringen fra
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2019 til 2020, så det er takster i 2019-priser der sammenlignes, og så de rene
ændringer af taksterne kan ses.
På stx som eksempel er der tale om en takstforhøjelse på 166 kr. pr. årselev før
opregning til 2020-prisniveau, svarende til en forhøjelse på 0,2 pct., mens taksterne
på hf reduceres med ca. 0,2 pct. Forhøjelsen af taksterne til stx før opregning til
2020-niveau skal ses i lyset af, at man hæver undervisningstaksten med 0,5 pct.
som finansiering af gymnasiereformens indførelse af en ekstra obligatorisk prøve.
Almene Gymnasier – takstændringer før opregning til 2020-prisniveau
Uddannelse
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgiftstaxameter
taxameter
taxameter

Bygningstaxameter

I alt

Stx
2-årigt hf
Pre-IB
3-årig hf
Studenterkursus
4-årig stx
IB

-336 kr.
-392 kr.
-336 kr.
-392 kr.
5 kr.
-336 kr.
-336 kr.

-170 kr.
-523 kr.
-170 kr.
-511 kr.
287 kr.
-218 kr.
-171 kr.

224 kr.
-56 kr.
224 kr.
-44 kr.
366 kr.
181 kr.
224 kr.

1 kr.
-1 kr.
-1 kr.
0 kr.
1 kr.
1 kr.

-59 kr.
-74 kr.
-59
-74 kr.
-84 kr.
-64 kr.
-59 kr.

Private Gymnasier – takstændringer før opregning til 2020-prisniveau
Uddannelse
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgiftstaxameter
taxameter
taxameter

Bygningstaxameter

I alt

Stx
2-årigt hf
Pre-IB
3-årig hf
Studenterkursus
4-årig stx
IB

5 kr.
5 kr.
5 kr.
5 kr.
5 kr.
5 kr.
5 kr.

153 kr.
-113 kr.
150 kr.
-88 kr.
233 kr.
112 kr.
153 kr.

192 kr.
-47 kr.
192 kr.
-22 kr.
305 kr.
154 kr.
192 kr.

3 kr.
-3 kr.
-2 kr.
8 kr.
2 kr.
3 kr.

-47 kr.
-69 kr.
-47 kr.
-69 kr.
-85 kr.
-50 kr.
-47 kr.

Grundtilskud
I 2020 udgør det geografiske grundtilskud 1.000.000 kr. og basisgrundtilskuddet
922.370 kr. pr. institution. Uddannelsestypestilskud udgør 1.614.150 kr. for første
uddannelse, og 230.590 kr. for uddannelse nummer to på de almene gymnasier.
For private gymnasier udgør basisgrundtilskuddet 922.370 kr.
Uddannelsestypetilskuddet udgør 922.370 kr. for den første uddannelse og 230.590
kr. for den anden. Private gymnasier modtager ikke det geografiske grundtilskud.
For både almene og private gymnasier gælder det, at de maksimalt kan modtage
11.060 kr. pr. grundlagsårselev pr. grundtilskud.
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Udkantstilskud udgør op til 2.758.323 kr. pr. institution for de almene gymnasier,
dog maksimalt 13.230 kr. pr. grundlagsårselev. I tillæg hertil kommer den
midlertidige forhøjelse af tilskuddet på 0,5 mio. kr. pr. institution, der modtager
udkantstilskud. Den midlertidige forhøjelse blev aftalt i forbindelse med
finanslovsforhandlingerne i efteråret 2018, og er gældende for årene 2019-2022.
De 0,5 mio. kr. tildeles uafhængigt af om maksimumgrænsen for det øvrige
udkantstilskud skulle være nået.
Øvrige tilskud kan ses i takstkataloget som kan findes på Undervisningsministeriets
hjemmeside https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-ogdrift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
Socialt taxameter
Det sociale taxameter giver skoler med en høj andel af elever, der vurderes at være
frafaldstruede, ressourcer til at gøre mere for at reducere frafaldet. Tilsagn om
modtagelse af socialt taxameter udstedes for tre år ad gangen. Det sociale
taxameter er senest blevet genberegnet i efteråret 2018 med virkning for årene
2019-2021. I efteråret 2021 sker der ny genberegning af, hvilke institutioner der er
berettiget til tilskuddet.
Taksten for det sociale taxameter ydes pr. elev på den pågældende gymnasiale
uddannelse. På finanslovsforslaget er det sociale taxameter beregnet således:
Takst 1 (43-50 pct. frafaldstruede elever): 4.600 kr.
Takst 2 (51-60 pct. frafaldstruede elever): 5.110 kr.
Takst 3 (over 60 pct. frafaldstruede elever): 5.520 kr.
Socialt taxameter gives ikke til private gymnasier.
Brobygning- og introduktionskurser
Tilskud til brobygning- og introduktionskurser er her fordelt på de forskellige
taxametre og er pr. årselev.
Brobygning
Undervisningstaxameter: 43.830 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 6.990 kr.
Bygningstaxameter:
6.210 kr.
Introduktionskurser
Undervisningstaxameter: 42.520 kr.
Fællesudgiftstaxameter: 6.990 kr.
Bygningstaxameter:
6.210 kr.
Finansieringen af pædagogikum
Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2020 sættes til 290.410 kr. pr. kandidat.

