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Private gymnasier og studenterkurser   

   

   

 

Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2017 (ÆF17) for Undervisningsministeriets område.  

 

Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes medio december 

2016. 

 

I kan finde det elektroniske takstkatalog på www.uvm.dk/takst 

 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 på Moderni-

seringsstyrelsens hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/ 

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2017 

 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2017. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 1,1 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægs-

indekset svarende til 2,4 procent. 

 

Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 

I Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 mellem regeringen, S, 

DF, LA, R, SF og K gives der mulighed for, at hf-uddannelsen kan ud-

bydes på Steinerskoler. På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 

2017 er derfor fastsat en takst til denne.  

 

http://www.uvm.dk/takst
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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Uddannelsen takstindplaceres på niveau med taksten til det ordinære 

toårige hf-kursus udbudt af private gymnasier mv. Dog afspejler fastsæt-

telsen af undervisningstaksten det forhold, at Steinerskolerne ikke afhol-

der udgifter til prøver, herunder udgifter til censur, eksamensvagter mv.  

 

Undervisningstaksten til hf-udbud på Steinerskoler er derfor fastsat 10 

pct. lavere end undervisningstaksten til det ordinære toårige hf-kursus 

udbudt af private gymnasier mv.  

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget fra august 2016 

 

Udviklingen i taxametrene til de private gymnasier følger taxametrene til 

de offentlige almene gymnasier. Undervisningstaksterne er fastsat, som 

85,1 pct. af de tilsvarende takster til de offentlige almene gymnasier.  

 

Øvrige takster er fastsat som 86,6 pct. af de tilsvarende takster til de of-

fentlige almene gymnasier.  

 

Taxametrene til de private gymnasier er derfor påvirket af de nye initiati-

ver for de offentlige almene gymnasier, der beskrives nedenfor.  

 

Undtaget herfra er dog undervisningstaksten til hf på Steinerskoler, jf. 

ovenfor, bygningstaksterne og taxametrene til enkeltfag.  

Undervisningstaksten til enkelfag følger den tilsvarende takst på VUC. 

 

Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser  

I Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 mellem regeringen, S, 

DF, LA, R, SF og K indgår en række initiativer, som omfatter udbydere 

af almengymnasiale uddannelser. Nedenfor redegøres nærmere for disse. 

Hvis andet ikke er nævnt, træder initiativerne i kraft i 2017. 

 
Ændring af opgørelsestidspunktet for elever på første semester 

Tælledagen for elever på første semester på de almengymnasiale uddan-

nelser ændres fra d. 20. undervisningsdag til d. 60. undervisningsdag, dvs. 

umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet. Det betyder, at instituti-

onerne fremover kun modtager tilskud for elever, som gennemfører 

grundforløbet. Initiativet har ikke konsekvenser for taksterne. 
 
Ændring af opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft 

For at undgå unødigt ekstra bureaukrati for institutionerne i forbindelse 

med aktivitetsindberetning ændres opgørelsestidspunktet for det fleksible 

klasseloft for elever på første semester ligeledes fra den 20. undervis-

ningsdag til d. 60. undervisningsdag, dvs. til umiddelbart efter afslutnin-

gen af grundforløbet. 

 

Som følge af ændringen nedsættes undervisningstaxameteret til de al-

mengymnasiale uddannelser, ekskl. hf, med 0,2 pct. i 2017, 0,4 pct. i 

2018, 0,5 i 2012 og 0,6 i 2020 og frem.  



 3 

 

Undervisningstaxameteret til hf nedsættes med 0,2 pct. i 2017, 0,6 pct. i 

2018 og 2019 og 0,7 pct. i 2020 og frem. 
 

Indførelse af en ekstra prøve 

Der indføres en ekstra obligatorisk prøve på de treårige gymnasiale ud-

dannelser fra 2020 og frem. Som følge af dette hæves undervisningstak-

sten til de almengymnasiale uddannelser, ekskl. hf, med 0,5 pct. fra 2020 

og frem.  
 

Udvidede fagpakker på hf 

På hf indføres udvidede fagpakker med et forhøjet timetal fra 2018 og 

frem. Det medfører en forhøjelse af undervisningstaxameteret til hf på 

0,8 pct. i 2018, 1,7 pct. i 2019 og 1,8 pct. i 2020 og frem.  

 

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016 blev alle større statslige driftsområder omfattet 

af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforslaget for 2017 er 

omprioriteringsbidraget videreført i 2020 ved takstreduktioner på yderli-

gere 2 pct. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres med 2 pct. i 

2017, knap 4 pct. i 2018, knap 6 pct. i 2019 og knap 8 pct. i 2020. 

 

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.  

 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af tiende fase af Statens Ind-

købsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af stats-

ligt indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter da-

takommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. 

 

Som følge af tiende fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram 

udmøntes der på finanslovforslaget for 2017 således et effektiviserings-

potentiale på fællesudgiftstaksterne til almengymnasiale uddannelser på i 

alt 1,8 pct. i 2017. 

 

Udbudsloven 

Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af effektiviseringer som følge af 

udbudsloven. Effektiviseringen består i dels lavere administrative om-

kostninger ved udbud, dels lavere priser som følge af styrket konkurren-

ce. 

 

Som følge af udbudsloven udmøntes således et effektiviseringspotentiale 

på fællesudgiftstaksterne til almengymnasiale uddannelser på i alt 0,2 pct. 

i 2017. 

 

Integrationsplatformen 
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Der udvikles en samlet integrationsplatform, som skal understøtte en 

ensartet og effektiv indberetning fra skolernes studieadministrative sy-

stemer.  

 

Til medfinansiering af udvikling og drift af integrationsplatformen ud-

møntes en reduktion af fællesudgiftstaksterne til almengymnasiale ud-

dannelser på i alt knap 0,1 pct. i 2017. 

 

Forhøjelse af vikarkassen  

Vikarkassen til de private gymnasier og studenterkurser, jf. § 20.48.04.30, 

opjusteres til 12 mio. kr. Opjusteringen af vikarkassen til 12 mio. kr. fi-

nansieres ved en nedjustering af undervisningstaxameteret på ca. 3,4 pct. 

i 2017, på ca. 3,5 pct. i 2018, på ca. 3,6 pct. i 2019 og 2020. 

 

4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen 

 

I Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og 

mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 mellem regeringen og S, 

DF, LA, R, SF og K indgår en række initiativer, som omfatter de almen-

gymnasiale uddannelser. Nedenfor redegøres nærmere for de af initiati-

verne, som indføres fra 2017 og frem.  

 

Harmonisering af stx-taxameter med hhx 

Der skal være sammenlignelige økonomiske vilkår på tværs af de gymna-

siale uddannelser. Der gennemføres derfor fra 2017 og frem en selektiv 

forhøjelse af undervisningstaxameteret til hhx med ca. 4,6 pct. samt en 

reduktion af undervisningstaxameteret til stx på ca. 3,3 pct. Hermed ud-

lignes den forskel i undervisningstaxameteret, der frem til overenskom-

sten for 2013 kunne begrundes med forskelle i arbejdstidsregler. 

 

Tilpasning af bygningstaxametertilskud 

De tidligere amtslige undervisningsinstitutioner (almene gymnasier, SO-

SU-skoler og VUC) er siden 2010 overgået til bygningsmæssigt selveje. 

Overdragelsesprisen for bygningerne blev fastsat på baggrund af institu-

tionernes individuelle betalingsevne (betalingsevnemodellen). På bag-

grund af blandt andet en revurdering af de forudsætninger, der lå til 

grund for institutionernes overgang til bygningsselveje, foretages en re-

duktion af bygningstaxametrene på de berørte uddannelsesområder. 

 

Fra 2017 og frem nedsættes bygningstaxameteret til de erhvervsgymnasi-

ale uddannelser og erhvervsuddannelserne med 2,0 pct. på alle uddannel-

ser, med undtagelse af SOSU-hovedforløb, hvor bygningstaxameteret 

nedsættes med 15,5 pct. For de almene voksenuddannelser og de almen-

gymnasiale uddannelser nedsættes bygningstaxameteret med hhv. 5,7 pct. 

og 8,4 pct.  
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5. Øvrige initiativer 

 

Barselsfonden 

Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en 

bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning i 2017. Det betyder, 

at Statens Administration fra 2017 vil opkræve bidraget til Barselsfonden 

direkte fra institutionerne. I lighed med opkrævning for fleksjobordnin-

gen i staten vil opkrævning ske kvartalsvis, dog forventes det, at første 

opkrævning, som dækker de første tre kvartaler, først vil blive fremsendt 

efter udgangen af tredje kvartal 2017. 

 

Bidragssatsen i 2017 vil være 201 kr. pr årsværk pr. måned. Institutioner 

med mindre end fem årsværk friholdes fra at betale bidragssatsen, men 

er fortsat dækket af Barselsfonden i lighed med fleksjobordningens mo-

del for bidragsopkrævning. 

 

Som følge af omlægningen vil institutionerne i 2017 få tilbageført midler 

svarende til de takstreduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af 

Barselsfonden. Tilbageførslen af midler forventes at ske i anden halvdel 

af 2017. I vil modtage nærmere information herom. 

 

Den negative budgetregulering, som blev indarbejdet på finanslovforsla-

get for 2017 til finansiering af merudgifter til Barselsfonden, vil blive 

annulleret. Den vil således ikke blive udmøntet som takstreduktioner, 

som annonceret i orienteringsbrevet om finanslovforslaget for 2017 af 

30. august 2016. 

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maja Kasten 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 33 92 51 67 

Maja.Kasten@uvm.dk  
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