
 
 

Private gymnasier og studenterkurser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Undervisnings-

ministeriets 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, herunder på private gymnasier. På stx, IB, pre-IB, hf (inkl. institu- 

tioner med Steinerpædagogik) og studenterkursus opjusteres undervis- 

ningstaxameteret med 2,8 pct. i 2021 i forhold til niveauet på finanslov- 

forslaget for 2021, hvilket svarer til en forhøjelse af bevillingen til private 

gymnasier på 7,6 mio. kr. årligt i 2021-2024. 

 
3. Initiativer på finanslovforslaget for 2021 

 
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 de gymnasiale uddannelser på i alt 0,7 

pct. i 2021. 

 
Nedjustering af bevilling til Vikarkassen 

På finanslovforslaget for 2021 er bevillingen til Vikarkassen nedskrevet 

til 5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. 

 
4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud- 

viklingen på finanslovforslaget for 2021 

 
Reduktion af bygningstaxameter på almengymnasiale uddannelser 

Som følge af Aftale mellem regeringen (S), V, DF, RV, SF, K, ALT og 

LA om udmøntning af negativ budgetregulering fra 2020 og frem opta- 

get i forbindelse med Aftale om bedre veje til uddannelse og job er byg- 

ningstaxameteret på stx, IB, pre-IB og hf reduceret med 0,2 pct. i 2021. 

 
5. Øvrige initiativer 

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

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

program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2020. Det betyder, at effek- 

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

Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her. 
 

6. Yderligere information 

 
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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