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Nedenstående tabel 1 beskriver en opgørelse over prioriteringer på undervisnings- og 

uddannelsesområdet siden regeringsskiftet i 2019.  

Tabel 1

Oversigt over prioriterede midler til undervisning og uddannelse

Anm.: Omprioritering af midler inden for ministerområderne indgår ikke i opgørelsen. * Beløbet ved at annullere
omprioriteringsbidraget afspejler de midler, der blev afsat på FFL20, da omprioriteringsbidraget blev 
annulleret. Det bemærkes, at den tidligere VLAK-regering på FL19 havde afsat en reserve med 
provenuet fra omprioriteringsbidraget på undervisning, uddannelse og kulturområdet i 2022, som skulle 
udmøntes til initiativer på de pågældende områder.  Dertil bemærkes, at annulleringen af 
omprioriteringsbidraget fra 2020 og frem ikke er ensbetydende med, at der tilføres flere midler til de 
enkelte institutioner ift. 2019. Der er derimod tale om, at niveauet fra 2019 fastholdes, og at de ellers 
planlagte bevillingsreduktioner blev stoppet. Alt andet lige betyder annulleringen af 
omprioriteringsbidraget således ikke yderligere indtægter for den enkelte institution ift. 2019. 

Kilde: UFM og BUVM.

Af tabellen fremgår, at:

• der er annulleret besparelser på ca. 0,7 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 2,5 mia. kr. i 
2025. 

• der er tilført midler for ca. 0,9 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 1,7 mia. kr. i 2025. 

• i alt er der prioriteret ca. 1,5 mia. kr. i 2020 stigende til ca. 4,3 mia. kr. i 2025 til 

undervisning og uddannelse. 

Derudover har regeringen med udspillet Danmark kan mere I fra september 2021 lagt op 

til, at der investeres for op mod 2,1-2,5 mia. kr. i undervisning og uddannelse årligt fra 

2023 og frem. 

Hvis udspillet vedtages, vil regeringen således i 2023 have prioriteret i alt 7,0 mia. kr. til 

undervisning og uddannelse.

Prioriteringer på undervisnings- 
og uddannelsesområdet siden 2019

Mio. kr. (2021-pl) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Annullering af omprioriteringsbidraget* 657,0 1282,3 1894,6 2539,6 2539,6 2539,6

Børne- og Undervisningsministeriet 347,7 667,5 979,5 1331,4 1331,4 1331,4

Uddannelses- og Forskningsminsiteriet 309,3 614,8 915,1 1208,2 1208,2 1208,2

2. Prioriteringer på undervisnings- og 
uddannelsesområdet 856,2 2405,3 2538,3 2384,3 2109,9 1729,7

Børne- og Undervisningsministeriet 514,8 1904,0 2049,7 2153,9 1922,8 1542,8

Uddannelses- og Forskningsminsiteriet 341,4 501,3 488,6 230,4 187,1 186,9

I alt (1+2) 1513,2 3687,6 4432,9 4923,9 4649,5 4269,3
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Prioriteringer på undervisning- og uddannelsesområdet
I tabel 2 nedenfor er angivet en oversigt over regeringens prioriteringer på undervisnings- 

og uddannelsesområdet i perioden 2019-2025.

Tabel 2

Prioriteringer på undervisning- og uddannelsesområdet

Mio. kr. (2021-pl) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Børne- og  
Undervisningsministeriets område  

0,0 514,8 1.904,0 2.049,7 2.153,9 1.922,8 1.542,8

Folkeskoleområdet 0,0 302,7 594,5 774,3 1.031,1 1.031,1 1.031,1

Kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning  

- 194,9 194,9 194,9 194,9 194,9 194,9

Afskaffelse af pulje for elevløft 
(”skolepuljen”)   

- -166,9 - - - - -

Reserve til Generelt løft af folkeskolen - 274,7 399,6 549,4 806,2 806,2 806,2

Reserve til Interne skoler - - - 30,0 30,0 30,0 30,0

Gymnasieområdet  0,0 23,0 253,0 253,0 253,0 220,0 0,0

Særtilskud til erhvervsgymnasiale 
uddannelser 

- 2,0 2,0 2,0 2,0               -    -

Særtilskud til almengymnasiale 
uddannelser 

- 21,0 21,0 21,0 21,0               -    -

Løft af de gymnasiale uddannelser -               -    220,0 220,0 220,0 220,0 -

Grøn iværksætterpulje til ungdoms- 
uddannelserne 

-               -    10,0 10,0 10,0               -    -

Erhvervsuddannelse og VUC 0,0 189,1 966,5 992,4 869,8 671,7 511,7

Videreførelse og yderligere forhøjelse 
af kvalitetspuljen til erhvervs- 
uddannelserne 

- 176,6 184,8 184,8 184,8                 -    -

Pulje til lukningstruede VUC- 
afdelinger 

- 12,5 12,5 12,5 12,5 - -

Forhøjet bevilling sfa. at § 7 stk. 3 
flygtninge får ret til gratis uddannelse 
på erhvervsuddannelserne  

-               -    5,0 8,3 9,2 9,4 9,4

Løft af erhvervsuddannelserne -               -    80,0 80,0 80,0 80,0 -

Løft af social- og sundhedsudd. -               -    80,0 80,0 80,0 80,0 -

Pulje til grøn efteruddannelse og 
opkvalificering 

-   - 100,0 100,0  -   -  -

Tilskud til øget rekruttering af SOSU 
og grønne uddannelser  

-  -  - 20,0  -  - -

Aftale om justering af IGU-ordning 
(trepartsaftale december 2020)

-  - 4,2 4,5 1,0  - -

Forhøjelse af skoleydelse til FGU- 
baseret eud 

-  -  - 2,3 2,3 2,3 2,3

Trepartsaftale om flere lærepladser og 
entydigt ansvar, november 2020*

- - 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

FGU 0,0 0,0 90,0 30,0 0,0 0,0 0,0

Ekstraordinært løft af FGU -               -    90,0 30,0 -               -    
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Mio. kr. (2021-pl) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uddannelse- og  
Forskningsministeriets område 

1,5 341,4 501,3 488,6 230,4 187,1 186,9

Velfærdsuddannelser 0,0 0,0 0,2 0,2 43,5 0,2 0,0

Kvalitetsløft af pædagoguddannelsen                  -                  -               -   43,3               -   -

Harmonisering af takst til den frie 
lærerskole 

- - 0,2 0,2 0,2 0,2 -

Lang videregående uddannelse 0,0 305,9 304,5 305,2 10,2 10,2 10,2

Videreførsel af tilskud til medicin i 
Esbjerg 

              -   
-   -   

10,2 10,2 10,2

Heltidstakst 1 er forhøjet som følge af 
videreførelse af takst 1 til  
universiteterne  

- 305,9 304,5 305,2
-   -   

-

Afskaffelse af begrænsning af 
dobbeltuddannelse  

31,0 150,0 180,1 173,6 173,6 173,6

Øvrige  1,5 4,5 46,5 3,0 3,0 3,0 3,0

Oprettelse og drift af Kostafdeling på 
VIA i Nr. Nissum

1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Midler til Nordatlantisk læremiddels-
portal  

- 1,5 0,5              -                  -   
-   

-

Særlige uddannelsesindsatser - - 40,0 - - - -

Georg Stage - - 3,0 - - - -

Total 1,5 856,2 2.405,3 2.538,3 2.384,3 2.109,9 1.729,7

Anm.: *De 500 mio. kr. årligt fra trepartsaftalen er arbejdsgiverfinansierede midler i regi af Arbejdsgivernes 
Uddannelsesbidrag (AUB). Regeringen har prioriteret råderum til det øgede forbrug i AUB.

Herudover er der afsat midler til en række initiativer i forbindelse med COVID-19, blandt 

andet fagligt efterslæb, trivsel og diverse hjælpepakker. 

På børneområdet er der endvidere afsat midler til minimumsnormeringer.

Endelig er der i forbindelse med den politiske aftale Flere og bedre uddannelsesmuligheder 

i hele Danmark omprioriteret midler inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets 

egen ramme til blandt andet en bedre uddannelsesdækning. 
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