Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettede
uddannelser

Baggrund
For de selvejende uddannelsesinstitutioner udgør statstilskud ca. 80 pct. af den samlede
omsætning. Af statstilskuddene udgør ca. 95 pct. aktivitetsafhængige tilskud1.
Tilskudsberegningen består af et aktivitetsmål og en aktivitetssats, der samlet kaldes
taxametersystemet.
Taxametersystemet suppleres med en række styringselementer via tilskudssystemet,
hvor grundtilskud udgør størstedelen af disse, og har til formål at finansiere
institutionernes basisomkostninger.
Med grundtilskuddet foretages en fordeling af midler til fordel for mindre institutioner,
hvilket bl.a. gøres for at kompensere de mindre institutioners relative høje
enhedsomkostninger. Grundtilskuddet har af den årsag en relativ stor betydning for
mindre institutioner og har til formål at sikre den fortsatte drift. De mindre institutioner
udgør i udpræget grad institutioner i geografiske udkantsområder, hvormed det af den
årsag bliver grundtilskuddet et styringsredskab, der kan anvendes til at opretholde og
understøtte et bredt geografisk uddannelsesudbud.
Formålet med dette faktaark er at beskrive de grundtilskud, der gælder for institutioner
med institutioner for erhvervsrettede uddannelser (IEU), tilskuddenes størrelse ifølge
finanslovsforslaget 2021 (FFL21), samt de regler, som gør sig gældende ved fusioner
med en anden institution (almen gymnasial institution og/eller institution for
erhvervsrettede uddannelser).
Ved fusioner vil basisgrundtilskuddet være uændret i en fireårig overgangsperiode. Efter
den 4-årige periode vil den fusionerede institutioner blive påvirket af ændringer i
grundtilskuddene.

Grundtilskud til IEU
Det samlede grundtilskud til den enkelte institution kan ikke overstige et beløb svarende
til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev, hvor grundtilskuddet omfatter basisgrundtilskud,
tillæg til lokalskoler, tillæg til byskoler samt tillæg til kombinationsskoler.

1

Taxametre, der beregnes på grundlag af aktiviteten med objektive mål, f.eks. årselever.
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Basisgrundtilskud
Basisgrundtilskud udgør maksimalt 1.694.000 kr. for alle institutioner. Hvis institutionen
er en kombinationsskole, udløses der et basisgrundtilskud på op til 1.694.000 kr. for
uddannelser på hhv. det merkantile som tekniske område.
Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige 11.290 kr. pr. grundlagsårselev. Ved fusioner
mellem IEU’er og/eller IAU’er og den fusionerede institution er en erhvervsrettet
uddannelsesinstitution vil basisgrundtilskuddet efter en fireårig periode udgøre
1.694.000 kr.
Lokalskoletillæg
Et særligt tilskud på maksimalt 1.880.000 kr. bevilges for lokalskoler. Lokalskole er en
skole placeret i et geografisk lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det
samme område som hovedinstitutionen. Lokalskolen skal have været en selvstændig
institution i en periode efter 1. januar 1991 og har i grundlagsåret gennemført
erhvervsrettede uddannelser samt erhvervsgymnasiale uddannelser.
Lokalskoletillægget ydes pr. lokalskole ud over hovedinstitutionen, som der modtages
basistilskud for.
Der kan også ydes lokalskoletillæg, hvis der foretages en fusion mellem en
kombinationsskole, en handelsskole, en teknisk skole eller en social- og sundhedsskole –
alle skoler som udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Tillægget kan
opretholdes så længe, at skolen bevarer det lokale udbudssted, men bortfalder ved
udgangen af det kvartal, hvor lokalskoleenheden bliver nedlagt som lokalt
uddannelsessted. Tillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr.
grundlagsårselev - beregnet for den enkelte lokalskole.
Byskoletillæg
Et tillæg på op til 1.880.000 kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelsesaktivitet på en institution, der er etableret ved fusion af en teknisk
skole eller kombinationsskole og et AMU- center eller en udspaltet AMU-afdeling.
Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab og kan ikke overstige et beløb
svarende til 11.290 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den samlede erhvervsrettede
voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.
Kombinationsskoletillæg
Et kombinationsskoletillæg på op til 1.880.000 kr. for ydes til. Tillægget til
kombinationsskoler omfatter institutioner, der har indgange og hovedforløb på såvel de
merkantile som på de tekniske erhvervsuddannelser.
Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.290 kr. pr.
grundlagsårselev opgjort og beregnet for de fusionerede institutioner for henholdsvis de
merkantile og de tekniske erhvervsuddannelser.
Fusionerede institution etableret som en fusion af to eller flere kombinationsskoler og
har været beliggende i forskellige byer, kan tildeles et kombinationsskoletillæg for hver
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by. Institutioner, der hidtil har modtaget kombinationsskoletillæg, men som ikke
opretholder betingelserne for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år
blive bevilget et specielt kombinationsskoletillæg. Hvis en institution ikke udbyder både
merkantile og tekniske erhvervsuddannelser, vil den ikke være berettiget til
kombinationsskoletillægget.

Andre grundtilskud
Geografisk grundtilskud
Et geografisk grundtilskud på 1,0 mio. kr. til institutionerne ydes uanset antallet af
grundlagsårseleverne til sikring af et bredt geografisk uddannelsesudbud. Ved fusioner
kan den fusionerede institution opretholde geografisk grundtilskud, der svarer til
summen af de fusionerende institutioners hidtidige geografiske grundtilskud.
Grundtilskud til kostafdelinger på IEU
Ved fusionen af institutioner vil den fusionerede institutions kostafdeling alene kunne
opretholde det højeste af de hidtidige grundtilskud, der er givet før sammenlægningen.
Elever i en erhvervsuddannelse, der bor på et AMU-centres kostafdeling, udløser ikke
særskilt grundtilskud, da der allerede betales til AMU-centrets kostafdeling.
I tabel 1 findes en oversigt over grundtilskuddene, der ydes til kostafdelingerne, de
dertilhørende takster, antallet af institutioner som får grundtilskud samt den samlede
bevilling, der ydes som grundtilskud til kostafdelinger.
Tabel 1: Oversigt over grundtilskud til kostafdelinger
Interval
Takst (kr.)
Grundtilskud
Handel/teknik
423.540
Grundtilskud
Skov & landbrug
282.360
Grundtilskud
AMU-centre
941.190
Tilskud i alt

Antal institutioner
34
1
5

Mio. kr.
14,4
0,3
4,7
19,8

Kilde: FFL21, §20.38.02.20.

Grundtilskud til skolepraktik
Grundtilskuddet til skolepraktik inddeles i 6 intervaller efter skolepraktikaktiviteten.
Grundtilskuddet, der ydes i 2021 pr. institution afhænger af institutionens
skolepraktikaktivitet i 2017.
I tabel 2 findes en oversigt over grundtilskuddene, der ydes til skolepraktik, de
dertilhørende takster, antallet af institutioner, som får grundtilskud samt den samlede
bevilling, der ydes til grundtilskud til skolepraktik.
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Tabel 2: Oversigt over grundtilskud til skolepraktik
Interval
Takst (kr.)
Grundtilskud
0-24 årselever
146.800
Grundtilskud
25-49 årselever
356.200
Grundtilskud
50-99 årselever
651.000
Grundtilskud
100-199 årselever
1.252.800
Grundtilskud
200-299 årselever
2.041.500
Grundtilskud
300-600 årselever
3.515.500
Tilskud i alt

Antal institutioner
6
7
11
11
5
5

Mio. kr.
0,9
2,5
7,2
13,8
10,2
17,6
52,1

Kilde: FFL21. §20.38.02.45.
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