
 
 

 

Fakta om Ændringsforslag til finanslov for 2021 (ÆF21)  
Den 6. december 2020 offentliggjorde regeringen finanslovsaftalen for 2021, og 
den 16. december offentliggjorde Børne- og Undervisningsministeriet det endelige 
takstkatalog for 2021. 
 
Sammenholdt med de seneste års finanslovsforslag er der i år tale om forhøjede 
undervisningstakster, hvilket kan henføres til en midlertidig tilbageførsel af 
omprioriteringsbidraget fra 2019. En mindre indkøbsbesparelse trækker en smule i 
den anden retning, og igen i år er der tale om en meget lav pris- og lønregulering.   
 
Nye initiativer i forhold til allerede kendte ændringer finanslovsforslaget for 2021: 

 Økonomisk løft af de gymnasiale uddannelser  
Der er afsat i alt 220 mio. kr. årligt i 2021-2024 til et økonomisk løft af 
taxametertilskuddene på de gymnasiale fuldtidsuddannelser, dvs. stx, hf, 
IB, EB, hhx, htx og eux, herunder også stx og hf på private gymnasier. 
Initiativet udmøntes på undervisningstaxameteret, som opjusteres med 2,8 
pct. i 2021 i forhold til niveauet på finanslovforslaget for 2021. 

 
 Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelserne  

Der er afsat 10 mio. kr. årligt i 2021-2023 til en iværksætterpulje med 
grønt fokus på tværs af ungdomsuddannelserne. Puljen udmøntes som en 
ansøgningspulje administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, der 
på et senere tidspunkt vil fastlægge de nærmere retningslinjer og kriterier 
for tildelingen. 

 
Følgende initiativer på FFL21 påvirker de almene gymnasiers økonomi: 

 Det udskudte henvisningstaxameter indføres med virkning fra 2021. 
Henvisningstaxameteret består i en belønning til de gymnasiale 
institutioner, der henviser en førsteårselev til en erhvervsuddannelse (eud), 
hvor den pågældende elev er indskrevet seks måneder efter henvisningen. 
En henvisning udløser et beløb til gymnasiet svarende til 25 pct. af 
summen af taxametertilskud pr. årselev på den afgivende uddannelse. 
 

 Bygningstaxameteret reduceres med 0,2 pct. i 2021 som led i 
finansieringen Aftale om bedre veje til uddannelse og job.  

 Statens indkøbsprogram fase 14 indeholder besparelser på blandt andet 
printere og multimaskiner. Besparelserne gennemføres som en reduktion af 
fællesudgiftstaksterne på 0,7 pct. i 2021. 
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Dispositionsbegrænsning i 2020 

 Inden årets udgang vil der blive udmeldt en dispositionsbegrænsning 
gældende for 2020 vedrørende indkøbsprogrammets fase 13 og 14. 
Besparelsen udgør 12,4 mio. kr. i 2020 på Børne- og 
Undervisningsministeriets område. 

 
Pris- og lønregulering til 2021-priser 
Pris- og lønreguleringen fra 2020 til 2021 er på 0,8 pct. på det generelle pris- og 
lønindeks, mens bygningstakster, der følger anlægsindekset, opregnes med -0,3 pct. 
Se også uddybende forklaring og oversigt hos Økonomistyrelsen: 

https://oes.dk/oekonomi/finanslov-og-udgiftsopfoelgning/indeks/pris-og-
loenforudsaetninger/ 
 
Takstkataloget for 2021 
For 2021 er der fastsat følgende takster (kr. pr. årselev og ekskl. moms for 
offentlige, mens det er inkl. moms for private): 

Stx Almene Private 

Undervisningstaxameter 54.550 kr. 48.750 kr. 

Færdiggørelsestaxameter 13.600 kr. 12.370 kr. 

Fællesudgiftstaxameter 6.440 kr. 6.140 kr. 

Bygningstaxameter 7.610 kr. 7.730 kr. 

   

2-årigt hf   

Undervisningstaxameter 65.100 kr. 58.170 kr. 

Færdiggørelsestaxameter 9.730 kr. 8.840 kr. 

Fællesudgiftstaxameter 8.260 kr. 7.870 kr. 

Bygningstaxameter 8.760 kr. 7.730 kr. 

  
Grundtilskud 
I 2021 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 ligeledes 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. 
 
Udkantstilskud udgør maksimalt 2.758.323 kr. pr. institution for de almene 
gymnasier, dog maksimalt 13.230 kr. pr. stx-grundlagsårselev. I tillæg hertil 
kommer den midlertidige forhøjelse af tilskuddet på 0,5 mio. kr. pr. institution, der 
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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-og-
drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog  
 
Bevillingen til udkantstilskud er hævet i 2021 som følge af, at flere almene 
gymnasier opfylder kriterierne for at opnå tilskuddet.  
 
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. Efter planen vil der i efteråret 2021 ske en ny genberegning af, hvilke 
institutioner der er berettiget til tilskuddet i årene 2022-2024. 
 
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): 4.630 kr. 
Takst 2 (51-60 pct. frafaldstruede elever): 5.140 kr. 
Takst 3 (over 60 pct. frafaldstruede elever): 5.550 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: 44.180 kr. 
Fællesudgiftstaxameter:     7.050 kr. 
Bygningstaxameter:           6.190 kr.  
 
Introduktionskurser 
Undervisningstaxameter: 42.860 kr. 
Fællesudgiftstaxameter:     7.050 kr. 
Bygningstaxameter:           6.190 kr.  
 
Finansieringen af pædagogikum 
Det særskilte taxameter til pædagogikum i 2021 sættes til 292.560 kr. pr. kandidat. 
 
 


