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Regeringen annullerer på finanslovforslaget for 2020 omprioriteringsbidraget fra 

2020 og frem. Det betyder, at uddannelsesinstitutionerne friholdes for de forud-

satte besparelser på 2 pct. årligt, der ellers ville have påvirket deres økonomi frem-

adrettet.  

 

Erhvervsuddannelserne blev allerede fritaget for omprioriteringsbidraget med 

finansloven for 2019, så regeringens initiativ styrker især økonomien for de al-

mengymnasiale uddannelser (stx og hf), de erhvervsgymnasiale uddannelser (hhx 

og htx) samt efterskolerne og VUC’erne, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1 

Fordeling af annullering af omprioriteringsbidrag på uddannelser 

Mio. kr., 2020-pl 2020 2021 2022 2023 

Almengymnasiale uddannelser 161 306 450 598 

Erhvervsgymnasiale uddannelser 59 114 169 225 

Efterskoler og frie fagskoler 44 88 131 173 

Almene voksenuddannelser (VUC) 37 70 103 135 

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 15 31 37 49 

FGU 0 0 0 32 

Private gymnasier og studenterkurser 10 20 30 39 

Øvrige 18 33 52 69 

I alt 345 662 971 1.320 

 

 
Note: Afrundinger kan medføre, at tal ikke stemmer med totaler. Øvrige dækker bl.a. over mindre uddannel-
sesområder, der ikke er omfattet af de anførte uddannelser.  

 

Tabel 1 viser effekter på uddannelsesniveau og er således ikke direkte sammenlig-

nelig med opgørelser af effekter på institutionstyper. Endvidere afviger summerne 

i 2020 når der opgøres på uddannelsesniveau og institutionstypeniveau. Det skyl-

des, at opgørelsen på uddannelsesniveau er baseret på prognosen for 2020 på Fi-

nanslovsforslaget for 2020, mens opgørelsen på institutionstypeniveau baserer sig 

på regnskabstal fra 2018 med en antagelse om et konstant aktivitetsniveau på insti-

tutionstyperne fra 2018 til 2020.  

 

De almengymnasiale uddannelser omfatter bl.a. den 2-årige hf-uddannelse, der 

også udbydes af mange voksenuddannelsescentre (VUC).  

 

De erhvervsgymnasiale uddannelser og AMU-kurser udbydes typisk af erhvervs-

skoler, der også udbyder erhvervsuddannelserne. 

 

Tabel 1 er ikke udtryk for, at der prioriteres ekstra midler til uddannelserne i for-

hold til 2019. Tabel 1 viser, hvad regeringen har prioriteret af ressourcer for at 

annullere de forudsatte ekstra sparekrav i forhold til 2019. Tilskuddet til de al-

mengymnasiale uddannelser ville således være blevet reduceret med 161 mio. kr. i 

2020 i forhold til 2019, såfremt omprioriteringsbidraget ikke var blevet annulleret. 

 


