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Udbydere af erhvervsuddannelser 

 

 

Orientering om omlægning af tilskud til udbydere af erhvervsud-

dannelser 

Kære institutioner 

 

I Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 er 

det aftalt, at erhvervsskolernes ansvar for elevernes lærepladser skal un-

derstøttes af styrkede økonomiske incitamenter. Derfor gennemfører re-

geringen en omlægning af dele af tilskuddene til udbydere af erhvervsud-

dannelse. Omlægningen skal understøtte, at flere elever har en læreplads 

ved afslutningen af grundforløbet, og at færre elever optages i skoleprak-

tik.  

 

Omlægning af erhvervsskolernes tilskud består af nedenstående to kreds-

løb, der begge er udgiftsneutrale. Omlægningen indarbejdes på ændrings-

forslagene til finansloven for 2022 og vil dermed være gældende fra 1. ja-

nuar 2022. 

 

Omlægning af tilskud på grundforløbene og overgangen til læreplads 
1. Færdiggørelsestaxameteret på erhvervsuddannelsernes grundfor-

løb afskaffes 

2. Det generelle praktikpladstaxameter reduceres med 10 pct. 

3. Bonus for indgåelse af lærepladsaftaler under grundforløbet for-

højes svarende til provenuet fra de to første punkter, hvilket in-

debærer en tidobling for de fleste uddannelser. 

Derudover foretages en ændring af udbetalingsformen for bonussen, 

som fremover vil ydes inden for to faste rammer: Én ramme for 

SOSU/PAU-området og én ramme for de øvrige uddannelser. 

Omlægning af tilskud til skolepraktik 
4. De aktivitetsbestemte taxametertilskud til skolepraktik sænkes 

med 20 pct. 

5. Grundtilskuddet til skolepraktik forhøjes svarende til provenuet 

ved denne takstnedsættelse. 
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På finanslovforslaget for 2022 er grundtilskuddet til skolepraktik blevet 

genberegnet sfa. den ordinære genberegning af tilskuddet hvert tredje år. 

Som følge heraf er institutionerne indplaceret i nye intervaller på bag-

grund af aktiviteten i 2020. De genberegnede satser for grundtilskuddet 

samt de enkelte institutioners indplacering i intervallerne kan findes på 

nedenstående link. 

 

De enkelte elementer af tilskudsomlægningen er uddybet på ministeriets 

hjemmeside. I kan finde de relevante oplysninger her.  
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Center for Økonomisk Politik og Styring 
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