Grundtilskud til institutioner med almengymnasiale
uddannelser
Baggrund
For de selvejende uddannelsesinstitutioner udgør statstilskud ca. 80 pct. af den samlede
omsætning. Af statstilskuddene udgør ca. 95 pct. aktivitetsafhængige tilskud1, hvor
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 almengymnasiale uddannelser (IAU), 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 IAU
Basisgrundtilskud
For de almengymnasiale institutioner udgør dette tilskud maksimalt l 922.370 kr. Ved en
fusion mellem to IAU’er vil tilskuddet være 922.370 kr. efter overgangsperioden,
svarende til et enkelt basisgrundtilskud for en almengymnasial institution.
Ved en fusion mellem en institution for erhvervsrettede uddannelser (IEU) og IAU vil
tilskuddet maksimalt kunne blive på 1.660.530 kr. efter overgangsperioden.
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Taxametre, der beregnes grundlag af aktiviteten med objektive mål, f.eks. årselever.
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Basisgrundtilskuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr.
grundlagsårselev2.
Uddannelsestypetilskud
Der ydes et tilskud på 1.614.150 kr. for den første etableret fuldtidsuddannelse
(hovedaktiviteten på institutionen f.eks. stx) og 230.590 kr. for den anden etablerede
fuldtidsuddannelse (f.eks. hf).
Ved fusion mellem en IEU eller institution for almene voksenuddannelser (IAV)
opretholdes dette tilskud – naturligvis forudsat at aktiviteterne fortsætter. Ved fusion
mellem en anden IAU vil uddannelsestypetilskuddene for den ene af de tidligere
institutioner bortfalde efter den fireårig overgangsperiode. Hvert
uddannelsestypetilskud må ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr.
grundlagsårselev.
Geografisk grundtilskud
Der ydes et geografik grundtilskud på 1,0 mio. kr. pr. uanset antallet af årselever for at
sikre et bredt geografisk uddannelsesudbud.
Den fusionerede institution opretholder et geografisk grundtilskud, der svarer til
summen af de tidligere institutioners geografiske grundtilskud.
Grundtilskud til kostafdelinger
Der ydes et grundtilskud til kostgymnasier på 400.000 kr. i 2021, i det alle institutioner
med kostafdelinger fra 2020 modtager det samme grundtilskud.
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En årselev beregnes som en elev, der har modtaget undervisning i 40 uger i året. Antallet af årselever

fremkommer ved at tælle antallet af elever på de fastsatte tælledatoer og derefter gange med holdets
varigheden.
En grundlagsårselev for institutioner for erhvervsrettet uddannelse samt institutioner for almengymnasiale
uddannelser i et finansår omfatter enten 4. kvartal i finansåret to år før og 1. til 3. kvartal i det foregående
finansår eller aktiviteten i hele det foregående finansår.
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