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Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, 
Alternativet og Kristendemokraterne om finansiering af Den Ko-
ordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser  

 

17. september 2021 

 

  

I juni 2021 indgik Regeringen aftale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne om Den 

Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser. Aftalen skal både 

sikre elevernes frie valg, en balanceret elevsammensætning og et bæredygtigt elev-

grundlag på gymnasiale uddannelser i tyndtbefolkede områder. 

 

I forbindelse med aftalen forpligtede forligskredsen sig til i fællesskab at finde 

penge til den udestående finansiering fra 2022 til forlængelse af solnedgangsklau-

sulen, administration, systemunderstøttelse og læringskonsulenter, jf. tabel 1 ne-

denfor.  

 
Tabel 1 

Samlede udgifter fra 2022 til forlængelse af solnedgangsklausul, systemunderstøttelse, administration og læ-
ringskonsulenter ifm. Den Koordinerede Tilmelding for Gymnasiale Ungdomsuddannelser 

Mio. kr., 2021-pl  2022 2023 2024 2025 2026 2027 Varigt* 

1. Forlængelse af solnedgangsklausul  1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Systemunderstøttelse   28,2 23,3 23,2 21,6 19,8 19,5 19,0 

3. Administration   8,5 10,3 7,3 6,2 4,8 4,8 4,8 

4. Læringskonsulenter - - 1,1 2,3 2,3 1,1 - - 

I alt  38,5 34,7 32,8 30,1 25,6 24,3 23,8 

Anm.: Det bemærkes, at kolonnen varigt dækker over udgifter fra 2028, og at der for nogle af initiativerne vil være marginale 
fald i de estimerede udgifter. 

 

Som det fremgår af aftalen om Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ung-

domsuddannelser, finansieres udgifterne på 15 mio. kr. i 2022 til ansøgningspulje 

til institutioner i udkantsområder af reserven til opfølgning på eftersynet af taxa-

meter- og tilskudssystemet. Derudover finansieres aftalens samlede udgifter i 2021 

inden for Børne- og Undervisningsministeriets eksisterende ramme, inkl. rammen 

på op til 150 mio. kr. i 2021 til særtilskud til institutioner, der skal gennemføre 

midlertidigt stop for optag af én årgang.   

 

Forligskredsen er enige om, at finansieringen findes inden for de gymnasiale fuld-

tidsuddannelser, der får gavn af de forbedringer, der ligger i aftalen. Konkret er 

forligskredsen enige om, at: 

 Udgifterne i 2022 finansieres fra reserven til opfølgning på eftersynet af taxa-
meter- og tilskudssystemet og afskaffelse af henvisningstaxameteret pr. 1. ja-
nuar 2022.  

 Færdiggørelsestaxametrene på de gymnasiale fuldtidsuddannelser reduceres fra 
2023.  Færdiggørelsestaxametrene nedsættes med 5,6 pct. i 2023. Idet udgif-
terne varierer fra år til år med en faldende profil opjusteres taksterne efterføl-
gende fra 2024 og frem. 
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Den aftalte finansiering fremgår af tabel 2. 

 

Tabel 2                 

Finansiering af Den Koordinerede Tilmelding til Gymnasiale Ungdomsuddannelser fra 2022 

Mio. kr., 2021-pl 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Varigt 

Provenu ved nedsættelse af færdiggørelsestaxa-
metre på de gymnasiale fuldtidsuddannelser (stx, 
IB, hf, hhx og htx)* 

- 34,7 32,8 30,1 25,6 24,3 23,8 

Finansiering via taxameterreserven inkl. afskaf-
felse af henvisningstaxameter 

38,5 - - - - - - 

Finansiering i alt 38,5 34,7 32,8 30,1 25,6 24,3 23,8 

Anm.: *Den afledte effekt via koblingsprocenten på de færdiggørelsestaxametrene til de private gymnasier er indeholdt i 
provenuet. 
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