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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2021 

 
Vi orienterer i dette brev om regeringens ændringsforslag til finanslov- 

forslaget for 2021 på Børne- og Undervisningsministeriets område samt 

eventuelle øvrige beslutninger med betydning for uddannelsernes øko- 

nomiske rammer. 

 
Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin- 

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes ultimo december 

2020. 

 
Det elektroniske takstkatalog kan findes på Børne- og Undervisningsmi- 

nisteriets hjemmeside. 
 

Ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021 kan læses på Økonomi- 

styrelsens hjemmeside. 
 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2021 

 
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni- 

veau for 2021. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,8 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek- 

set svarende til -0,3 pct. 

 
Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside. 

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 
Økonomisk løft af de gymnasiale uddannelser 

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), RV, SF, EL og ALT om fi- 

nansloven for 2021 er der afsat i alt 220 mio. kr. årligt i 2021-2024 til et 

økonomisk løft af taxametertilskuddene på de gymnasiale fuldtidsuddan- 
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nelser, dvs. stx, hf, IB, EB, hhx, htx og eux, herunder også stx og hf på 

private gymnasier. Initiativet udmøntes på undervisningstaksterne. 

 
På hhx og htx opjusteres undervisningstaxameteret med 2,6 pct. i 2021 i 

forhold til niveauet på finanslovforslaget for 2021. 

 
Derudover indebærer initiativet, at henvisningstaxametret, der i 2021 er 

fastsat til 25 pct. af det samlede tilskud på de omfattede gymnasiale ud- 

dannelser jf. nedenfor, opjusteres med 2,1 pct. i 2021 på hhx og htx i 

forhold til niveauet på finanslovforslaget for 2021. 

 
Genberegning af udkantstilskud til erhvervsskoler 

På finansloven for 2021 er udkantstilskuddet til institutioner for er- 

hvervsrettet uddannelse med udbud af erhvervsgymnasiale uddannelser 

(hhx/htx) og/eller eud-grundforløb, genberegnet. Genberegningen om- 

fatter fastlæggelse af, hvilke kommuner der udgør udkantskommuner, 

samt en genberegning af selve taksten inden for den afsatte økonomiske 

ramme ud fra, hvor mange institutioner der er berettiget til tilskuddet. 

Udkantstilskuddet ydes på baggrund af institutioners udbud på værne- 

tingsskoler (hovedskolen) og egne afdelinger i udkantskommuner. Der 

ydes ikke udkantstilskud til udlagt undervisning. 

 
Udkantskommuner defineres som kommuner, der opfyldte følgende 

betingelser ved genberegningen i 2017 eller ved den fornyede genbereg- 

ning i 2020: 

A) Kommunen skal indgå i den halvdel af landets kommuner, som 

har den laveste befolkningsandel i bymæssig bebyggelse. 

B) Kommunen skal indgå i den halvdel af landets kommuner, som 

har den laveste befolkningstilvækst blandt 15-24-årige i perioden 

2016-2022. 

 
Ovenstående kriterier betyder, at i alt 40 kommuner defineres som ud- 

kantskommuner fra 2021 til 2023. Ved genberegningen er antallet af be- 

rettigede udbud i de 40 udkantskommuner opgjort og konsolideret ved 

høring af institutioner for erhvervsrettet uddannelse. På baggrund heraf 

er der i forbindelse med ændringsforslagene fastsat nye takster for ud- 

kantstilskuddet, som fastfryses til og med 2023. De berettigede instituti- 

oner orienteres særskilt om udmålingen af tilskuddet. 

 
Taksterne pr. tilskudsudløsende udbud på FL21 udgør på den baggrund: 

 

Uddannelse Takst (kr.) 

Omsorg, sundhed og pædagogik 247.080 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 239.810 

Kontor, handel og forretningsservice 226.480 

Teknologi, byggeri og transport 713.430 

Erhvervsgymnasial uddannelse 226.480 
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Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelserne 

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), RV, SF, EL og ALT om fi- 

nansloven for 2021 er der afsat 10 mio. kr. årligt i 2021-2023 til en iværk- 

sætterpulje med grønt fokus på tværs af ungdomsuddannelserne. Puljen 

udmøntes som en ansøgningspulje administreret af Børne- og Under- 

visningsministeriet, der fastlægger de nærmere retningslinjer og kriterier 

for tildelingen. 

 
3. Initiativer på finanslovforslaget for 2021 

 
Oprettelse af henvisningstaxameter på de almene- og erhvervsgymnasiale uddannelser 

På finanslovforslaget for 2021 er der oprettet et henvisningstaxameter, 

der udløses per elev, der henvises fra en gymnasial uddannelse (stx, hf, 

hhx, htx) til en erhvervsuddannelse. Taxameteret er afgrænset til kun at 

omfatte omvalg, der finder sted i løbet af første år på den gymnasiale 

uddannelse, og det udløses til den afgivende institution, hvis eleven er 

indskrevet på en erhvervsuddannelse seks måneder efter. 

 
Henvisningstaxametret er rettet mod at understøtte omvalg til eud for 

elever, for hvem en gymnasial uddannelse alligevel ikke viser sig at være 

det rette valg. 

 
Henvisningstaxameteret var oprindelig sat til at træde i kraft i 2020, men 

blev udskudt til 2021 med Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, 

K, ALT og LA om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og 

frem optaget i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og 

job. Taxameteret udgør 25 pct. af summen af undervisnings-, fællesud- 

gifts- og bygningstaxameteret på den relevante uddannelse. 

 
Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbs- 

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. flyt- 

teydelser, multifunktionsmaskiner og printere, Microsoft standardsoft- 

ware, projektledelseskurser, rengøringsydelser, vagtydelser mv. 

 
På finanslovforslaget for 2021 er effektiviseringspotentialet som følge af 

14. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduk- 

tion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsgymnasiale uddannelser på i alt 

1,1 pct. i 2021. 

 
4. Øvrige initiativer 

 
Dispositionsbegrænsning i 2020 som følge af 14. fase af statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2021 er omfattet af 14. fase af Statens Indkøbs- 

program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2020. Det betyder, at effek- 
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tiviseringspotentialet i 2020 vil blive udmøntet som en dispositionsbe- 

grænsning. Jf. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger mv. for 2020 

udgør dispositionsbegrænsningen på Børne- og Undervisningsministeri- 

ets område i alt 12,4 mio. kr. Cirkulæret vil snarest blive offentliggjort på 

Retsinformation.dk. 

 
Dispositionsbegrænsningen vil blive modregnet i forbindelse med næst- 

kommende tilskudsudbetaling. Regneark med det konkrete beløb per 

institution samt et notat, som beskriver beregningen bag, kan findes på 

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her. 
 

Investeringsrammer 

Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 

selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministe- 

riets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenud- 

dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for institu- 

tionernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2021 er 

loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.416 mio. kr. i 

2021 og 1.274 mio. kr. i 2022-2024. 

 
5. Yderligere information 

 
Genberegning af socialt taxameter på finansloven for 2022 

Socialt taxameter genberegnes planmæssigt på finansloven for 2022. 

 
Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2021 

kan rettes til undertegnede. 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Lars Døssing 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 29 62 08 33 

Lars.Doessing@uvm.dk 
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