Incitamentstaxametre til at imødekomme politiske
målsætninger

Hovedkonklusioner
•

I det nuværende bevillingssystem eksisterer der for institutioner for
almengymnasiale institutioner og institutioner for erhvervsrettede uddannelser for
overordnet incitamentstaxametre, der anvendes til at imødekomme politiske
målsætninger.

A-fagstaxameteret
På det almengymnasiale område blev der ved overgangen til selvejet for institutionerne
for almengymnasiale uddannelser (IAU) indført et A-fagstaxameter, der ydes for hver
stx- og IB-elev, som gennemfører fysik, kemi, biologi, bioteknologi og musik på A-niveau.
Til trods for at htx udbyder de samme fag med undtagelse af musik på A-niveau, så ydes
der ikke et tilsvarende taxameter for htx-eleverne, som gennemfører disse fag på Aniveau. A-fagstaxameteret er derfor et incitamentstaxameter, der understøtter en
politisk målsætning, om at flere elever opnår STEM-kompetencer, men forfordeles kun
til de stx- og IB-uddannelsesudbuddet.
Færdiggørelsestaxameteret
Færdiggørelsestaxameteret beregnes på grundlag af kriterier for bestået eksamen eller
forløb, hvor taksten er differentieret ift. uddannelserne. Færdiggørelsestaxameteret er
et incitamentstaxameter, der politisk er tiltænkt at have en afsmittende effekt på
institutionernes arbejde med at øge elevbestandens gennemførelse.
Henvisningstaxameteret
Henvisningstaxameteret var oprindeligt sat til at træde i kraft på finansloven for 2020,
men blev udskudt til 2021 for at imødekomme en negativ budgetregulering fra 2020 og
frem i forbindelse med aftale om bedre veje til uddannelse og job.
Henvisningstaxameteret ydes per elev, der henvises fra en gymnasial uddannelse (stx,
hf, hhx og htx) til en erhvervsuddannelse på elevens første år af den gymnasiale
uddannelse, og udløses til den afgivende institution, hvis eleven er indskrevet på en
erhvervsuddannelse 6 måneder efter. Henvisningstaxameteret udgør 25 pct. af summen
af undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxameteret på den relevante uddannelse.
Henvisningstaxameteret er et incitamentstaxameter rettet mod at understøtte et
politisk ønske om hurtigt omvalg til eud for elever, for hvem en gymnasial uddannelse
ikke viser sig at være det rette valg.
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Praktikpladstaxameteret
Praktikpladstaxameteret beregnes for institutionen på grundlag af indgåede
praktikpladsaftaler på erhvervsuddannelserne. Der er tale om to takstniveauer; en takst
for antal aftaler indgået inden for måltallet, og en takst for aftaler udover måltallet.
Måltallet for en given institution bliver fastsat af Børne- og Undervisningsministeriet og
afspejler forgående årsniveau for indgåelse af praktikpladsaftaler.
Praktikpladstaxameteret er derfor et incitamentstaxameter, der har til formål at
understøtte en politisk målsætning, om at alle elever får en praktikplads som en del af
deres erhvervsuddannelse.
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