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Finansudvalget 

Christiansborg 

I forbindelse med behandlingen af (L 192) Forslag til Lov om finanslov 

for finansåret 2017 har Finansudvalget i brev af 21. september stillet mig 

følgende spørgsmål: 28-09-2016 

 

Spørgsmål 99: 

”Vil ministeren i tabelform redegøre for de samlede årlige besparelser på 

hver af de forskellige ungdomsuddannelser, herunder STX, HF, HHX, 

HTX og EUD for årene 2016-2020, jf. Finansloven for 2016 og Forslag 

til Finanslov for 2017” 

 

Svar: 

Det bemærkes, at det generelt ikke er muligt præcist at opgøre konse-

kvenserne af Finansloven for 2016 og Forslag til Finanslov for 2017 for-

delt på ungdomsuddannelserne. Det skyldes, at tilskud til de enkelte ud-

dannelser som følge af taxameterprincippet afhænger af uddannelsesakti-

viteten og de tilhørende takster i de enkelte finanslove.  

 

Nedenfor er opstillet beregningstekniske eksempler for STX, HF, HHX, 

HTX og EUD. Beregningerne viser de enkelte uddannelsers forventede 

effektiviseringer fra 2016-2020. 

 

I beregningerne indgår:  

 Omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt i perioden 2016-2019, jf. Af-

tale om Finansloven for 2016 indgået af Regeringen (Venstre), Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti samt Af-

tale om Polititer og Anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 indgået af 

Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal 

Alliance og Det konservative Folkeparti. 

 Videreførelsen af omprioriteringsbidraget på 2 pct. i 2020, jf. Forslag 

til Finansloven for 2017.  

 Takstændringer som følge af Aftale om udmøntning af negativ budgetregule-

ring optaget ifm. Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser indgå-

et af Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
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Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 

Konservative Folkeparti.  

 Takstændringer som følge af ændringen af opgørelsestidspunktet for 

det fleksible klasseloft, jf. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser ind-

gået af Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 

Konservative Folkeparti. 

 Generelle effektiviseringer som følge af bl.a. Statens indkøbsprogram 

og udbudsloven.  

 

I beregningen indgår ikke:   

 Etablering af geografisk grundtilskud i 2016 på 1 mio. kr. årligt pr. 

institution, idet denne omlægning gennemføres udgiftsneutralt inden 

for det enkelte institutionsområde.  

 

I beregningen indgår heller ikke de midler, der er tilført uddannelserne i 

form af:   

 Den yderligere styrkelse af kvalitetsudviklingsmidlerne til erhvervs-

uddannelserne på 241 mio. kr. i 2016-2020, heraf 150 mio. kr. til en 

udstyrspulje, jf. Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. 

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser  

 Pulje til særligt løft af erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. i 2016, 

jf. Aftale om løft af erhvervsuddannelserne i 2016 indgået af Regeringen 

(Venstre) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 

og Det Konservative Folkeparti. Løftet på 150 mio. kr. udligner om-

prioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne i 2016. 

 Takstforhøjelser på HHX på ca. 70 mio. kr. fra 2017 og frem som 

følge af takstharmoniseringen mellem HHX og STX, jf. Aftale om 

udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og mere at-

traktive erhvervsuddannelser 

 Takstforhøjelser som følge af det forhøjede timetal på udvidede fag-

pakker på HF på 15 mio. kr. årligt fuldt indfaset samt indførelsen af 

en ekstra prøve på de gymnasiale uddannelser på ca. 26. mio. kr. 

fuldt indfaset, jf. Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser.  

 Pulje til efteruddannelse af lærere og ledere på de gymnasiale uddan-

nelser på i alt 400 mio. kr. i perioden 2017-2024, jf. Aftale om styrkede 

gymnasiale uddannelser  

 

Det bemærkes endvidere, at institutionerne i 2015 havde et samlet regn-

skabsmæssigt overskud på ca. 480 mio. kr. – heraf vedrører ca. 180 mio. 

kr. VUC, ca. 190 mio. kr. almene gymnasier, ca. 50 mio. kr. erhvervssko-

ler og ca. 60 mio. kr. SOSU-skoler.  
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Tabel 1 

Samlede effektiviseringer 2016-2020  

Mio. kr. 2017-pl 2016 2017 2018 2019 2020 

STX -135 -490 -620 -740 -845 

HF -25 -70 -95 -120 -145 

HHX -40 -80 -120 -160 -190 

HTX -25 -55 -80 -100 -120 

EUD -150 -320 -435 -545 -655 

I alt             -375          -1.015          -1.355           -1.665             -1.960  

Kilde: Finanslov 2016 og Forslag til Finanslov 2017      

      
 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ellen Trane Nørby 


