
 
 

 

Aftale mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 

Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om 

udmøntning af negativ budgetregulering i 2019 optaget i 

forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job 

1. juni 2018 

 

 

I oktober 2017 indgik FGU-aftalekredsen en ambitiøs aftale om bedre veje til 

uddannelse og job, som skal bane vejen for, at alle unge får et liv med uddannel-

se og job. De unge skal i højere grad rustes til at være herre i eget liv og indgå på 

arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Det skal ske ved oprettelsen af den nye 

Forberedende Grunduddannelse og ved at kommunerne får et entydigt ansvar 

for at få alle unge godt videre. 

 

Det fremgår af aftalen, at aftaleparterne er enige om, at der indbudgetteres en 

negativ budgetregulering på 52,5 mio. kr. i 2019 og 110 mio. kr. årligt fra 2020 og 

frem med henblik på at finansiere merudgifterne ift. regeringens udspil. 

 

Aftalekredsen har drøftet forskellige modeller. Regeringen (Venstre, Liberal Alli-

ance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Al-

ternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om at udmønte 

den negative budgetregulering i 2019 på følgende måde: 

 

 Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på de almene 

voksenuddannelser og ungdomsuddannelser fra 80 pct. i dag til 75 pct. af det 

ordinære undervisningstaxameter i 2019 og frem. 

 Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra 

100 pct. i dag til 75 pct. af det ordinære undervisningstaxameter i 2019 og 

frem. 

 Justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier, almene voksenud-

dannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. 

 

Tabel 1 

Finansiering af FGU-budgetregulering i 2019 

Mio. kr., 2018-pl 2019 2020 2021 2022 

Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på 
de almene voksenuddannelser og ungdomsuddannelser fra 80 
pct. i dag til 75 pct. i 2019 og frem 

18,5 17,5 17,5 17,5 

Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på 
AMU fra 100 pct. i dag til 75 pct. i 2019 og frem 

12 12 12 12 

Justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier 10 10 10 10 

Justering af markedsføringsudgifter på almene voksenuddannel-
ser 

6 6 6 6 

Justering af markedsføringsudgifter på erhvervsuddannelser og 
erhvervsgymnasiale uddannelser 

6 6 6 6 

I alt 52,5 51,5 51,5 51,5 

Difference ifht. negativ budgetregulering 0 -58,5 -58,5 -58,5 
 

Kilde: Undervisningsministeriet 
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Konkrete budgetforbedringer 

 

Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på de almene voksenuddannelser og 

ungdomsuddannelser fra 80 pct. i dag til 75 pct. af det ordinære undervisningstaxameter i 2019 og 

frem. 

1. januar 2016 blev der indført særskilte taxametre for fjernundervisning på alle ung-

domsuddannelser og almene voksenuddannelser, svarende til 80 pct. af den ordinære 

undervisningstakst med afsæt i en analyse, som viste at institutionerne genererer be-

tydelige overskud på fjernundervisning. Omfanget af fjernundervisning er fortsat ste-

get siden indførelsen af den reducerede takst. Samtidig er der en tendens til, at insti-

tutioner som i større omfang gennemfører fjernundervisning, også har større over-

skud. Aftaleparterne er således enige om at nedjustere undervisningstaxameteret til 

fjernundervisning på de almene voksenuddannelser og ungdomsuddannelserne yder-

ligere fra de nuværende 80 pct. af det ordinære undervisningstaxameter til 75 pct. fra 

2019 og frem.  

 

Nedjustering af undervisningstaxameteret til fjernundervisning på AMU fra 100 pct. i dag til 75 

pct. af det ordinære undervisningstaxameter i 2019 og frem. 

På arbejdsmarkedsuddannelser mv. eksisterer der i dag særlig fordelagtige vilkår i 

forbindelse med uddannelser tilrettelagt som fjernundervisning, idet fjernundervis-

ning i dag udløser 100 pct. af ordinær undervisningstakst. Omfanget af fjernunder-

visning er steget fra 2015 til 2017. Aftaleparterne er derfor enige om at harmonisere 

taksterne til fjernundervisning på AMU mv., så der gælder samme vilkår som på al-

mene voksenuddannelser og ungdomsuddannelserne. Det medfører en reduktion i 

det nuværende undervisningstaxameter til fjernundervisning fra 100 pct. af ordinær 

undervisningstakst til 75 pct.  

 

Justering af markedsføringsudgifter på almene gymnasier, almene voksenuddannelser, erhvervsud-

dannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser 

I 2016 brugte erhvervsskolerne, de offentlige almene gymnasier og VUC’erne samlet 

set ca. 192 mio. kr. på markedsføring, hvilket i gennemsnit svarer til ca. 0,8 pct. af de 

samlede omkostninger. Institutionernes markedsføringsomkostninger er steget over 

tid. De offentlige almene gymnasiers markedsføringsomkostninger er fra 2011 til 

2016 steget fra 0,3 pct. til 0,5 pct. af de samlede omkostninger. VUC’ernes markeds-

føringsomkostninger er fra 2014 til 2016 steget fra 0,9 pct. til 1,1 pct. af de samlede 

omkostninger. Endelig er erhvervsskolernes markedsføringsomkostninger fra 2011 til 

2016 steget fra at udgøre 0,8 pct. til 0,9 pct. af de samlede omkostninger.  

 

Aftaleparterne er derfor enige om at justere taksterne til de almengymnasiale uddan-

nelser, almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale ud-

dannelser mhp. at uddannelsesinstitutionerne skal nedbringe deres udgifter til mar-

kedsføring. Det forudsætter, at almene gymnasier samlet set skal nedbringe deres 

markedsføringsudgifter til at udgøre 0,3 pct. af deres samlede omkostninger, 

VUC’erne skal samlet set nedbringe deres markedsføringsudgifter til at udgøre 0,9 

pct. af deres samlede omkostninger, og erhvervsskolerne skal samlet set nedbringe 

deres markedsføringsudgifter til at udgøre under 0,9 pct. af deres samlede omkost-

ninger. Aftalekredsen vil følge udviklingen i institutionernes markedsføringsudgifter 

og tage stilling til, hvorvidt det er nødvendigt med skærpede regler, såfremt instituti-

onerne ikke nedbringer deres markedsføringsudgifter. 
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Opfølgning og videre proces 

De aftalte initiativer i 2019 udmønter også delvist den negative budgetregulering på 

110 mio. kr. årligt i 2020 og frem. Aftalepartierne vil i foråret 2019 udmønte den re-

sterende negative budgetregulering svarende til 58,5 mio. kr. årligt i 2020 og frem. 

 

Aftalepartierne er enige om, at der i 2022 gøres status over de unges uddannelsesad-

færd og effekterne af FGU. Eventuelle mer- eller mindreudgifter inden for reform-

økonomien, herunder den forventede merudgift på eud, forelægges aftalepartierne 

med henblik på at træffe beslutning om kompenserende initiativer. Aftalepartierne er 

enige om, at den negative budgetregulering vil kunne justeres i lyset af konsoliderede 

økonomiskøn mv. 

 


