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Baggrund om tilskudsområdet (1) 

• Tilskud til ca. 1000 institutioner

• Ca. 40 mia. kr. årligt

• Fuldtid og deltid

• Øvrige tilskud

• Tilsyn

• Bidrag til policy
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Baggrund om tilskudsområdet (2)

• Taxametre og øvrige tilskud fastsættes 
politisk på Finansloven

• Taxametertilskud ydes på et objektivt 
grundlag

• Tilskuddene ydes som bloktilskud, og 
kan anvendes under ét, dvs. frit 
disponeres indenfor institutionens 
formål

• Hertil kan komme øremærkede 
bevillinger

• De selvejende institutioner fastlægger 
selv deres økonomistyring inden for 
rammerne af statens bevillings- og 
regnskabsregler

Gymnasiale uddannelser Finansloven 2022 §
20.41-20.48

Mio. kr. Udgifter Indtægter

Erhvervsgymna
siale
uddannelser

3.085,4 9,9

Offentlige
gymnasier og 
hf-kurser

7.734,6 -

Private
gymnasier, 
studenterkurser 
og hf-kurser

449,9 -

Tilskud mv. til 
institutioner for 
almengymnasia
le uddannelser

767,2 -

I alt 12.037,1 9,9
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Kontaktperson Tilbage til indholdsoversigten

Finanslovskonto 20.42.02 Almengymnasiale uddannelser

1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Takster inkl. moms

Cøsa- 

formål, Uddannelse

Under- 

visn.takst Bygnings- takst

Fælles- 

udg.takst

Færdiggø- 

relsestakst

Tillægs-

takst for A-

niveau *

Under- 

visn.takst

Bygnings- 

takst

Fælles- 

udg.takst

Færdiggø- 

relsestakst

Tillægs-

takst for A-

niveau *

Tillægs-

takst for A-

niveau *

Indvendig 

vedligehol

delse

takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev pr.årselev pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev pr.årselev

1063 FGU med hf-faglementer 65.760 8.830 8.320 0 0 69.048 9.272 8.736 0 0 10.931 -

2992 European School Copenhagen 55.110 7.660 6.490 13.750 0 57.866 8.043 6.815 14.438 0 - -

3003 Pre International Baccalaureate 55.110 7.660 6.490 0 0 57.866 8.043 6.815 0 0 - -

3009 stx 55.110 7.660 6.490 13.750 10.760 57.866 8.043 6.815 14.438 11.298 10.931 -

3017 2-årig HF 65.760 8.830 8.320 9.830 0 69.048 9.272 8.736 10.322 0 10.931 -

3021 Studenterkursus 86.090 11.310 10.530 21.450 10.760 90.395 11.876 11.057 22.523 11.298 10.931 -

3028 International Baccalaureate 55.110 7.660 6.490 13.750 10.760 57.866 8.043 6.815 14.438 11.298 - -

3042 Laboratoriekurser for enkeltfagselever 0 0 0 4.350 0 0 0 0 4.350 0 - -

3046 3-årig HF 46.580 8.830 8.320 9.830 0 48.909 9.272 8.736 10.322 0 - -

3047 3 årigt studenterkursus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3079 Team Danmark 4-årigt forløb 42.410 7.660 7.550 13.750 10.760 44.531 8.043 7.928 14.438 11.298

Tilskud til oprettede studieretninger og musikalsk grundkursus 431.340     

Takst til Laboratoriekurser pr. elev 4.350        

Bemærk:

Der udbetales bygningstaxameter til Høng gymnasium og HF-kursus i stedet for indvendig vedligeholdelse

* Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev på STX/IB ( ingen momsfaktor):

Fysik

Kemi

Biologi

Musik

Bioteknologi

Geovidenskab

taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud, jf. anmærkning

Socialt taxameter:     STX -og HF

Takst 1 4.680                                  

Takst 2 5.200                                  

Takst 3 5.610                                  

Finanslovskonto 20.48.02. Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser

Basisgrundtilskud 922.370 kr.

Geografisk grundtilskud 1.000.000 kr.

Udd.typetilskud første udd.udbud 1.614.150 kr.

Udd.typetilskud andet udd. udbud 230.590 kr.

IB og EB -udbudstilskud 737.890 kr.

Udkantstilskud 2.758.323 kr.

** Til institutioner for almengymnasiale uddannelser, der ikke har fået tilbud om at overtage deres bygninger fra staten pr. 1. januar 2014, udbetales der 

Takstkatalog FL 2022



Baggrund om tilskudsområdet (3)

• Tilskudssystemet fungerer ved udmelding af 

datamodel med registreringsramme til 
studieadministrative systemer

• Uddannelsesinstitutionerne tæller elevernes aktive 

deltagelse i undervisningen efter en tællemodel 
hvor 40 uger eller 200 dage = en årselev

• Summen af elevernes aktive deltagelse opgjort i 
årselever sendes kvartalsvist til BUVM

• Tilskud beregnes og udbetales og dokumenteres 

overfor uddannelsesinstitutionen til brug for 
bogføring mv.

• Forskud reguleres inden årets udgang sammen 
med evt. øvrige reguleringsbehov

• Tilskudsudbetalingens grundlag attesteres 

kvartalsvist af uddannelsesinstitutionens ledelse og 
institutionsrevisor overfor BUVM
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Tælleprincippet på de forskellige uddannelsesområder afhænger af 
uddannelsens struktur. 

• AMU: hver dag (korte kurser) 

• Skoleoplæring: hver uge (typisk 2-10 ugers forløb) 

• Skolehjem: hver uge (typisk 2-10 ugers forløb) 

• EUD: hver 5. uge (12-20 ugers grundforløb) 

• Gymnasierne: 60. & 120. undervisningsdag (hele skoleår)  



Grundlaget for udbetaling af tilskud

Bekendtgørelse om revision og 
tilskudskontrol: 

• Institutionsrevisor kontrollerer, at institutionens 
dispositioner på tilskudsområdet sker i overensstemmelse 
med regler, der gælder for institutionens virksomhed.

• Institutionsrevisor kontrollerer, at institutionens 
oplysninger til brug for tilskudsberegning og -udbetaling 
er korrekte, herunder at institutionens registrering af 
antallet af årselever, skolehjemsårselever og kostårselever 
er rigtig.

• Institutionsrevisor påser i forbindelse med attestation af 
disse oplysninger, at opgørelsen af institutionens 
årselevtal på de enkelte uddannelser er korrekt, herunder 
registrering af forhold vedrørende enkeltelever og deres 
uddannelse med relevans for tilskuddet.

• Institutionsrevisor attesterer institutionens indberetninger 
af årselever med udgangspunkt i foretagne indberetninger 
af årselever, skolehjemsårselever og kostårselever. 
Kørselsloggen fra indberetningen skal opbevares på 
institutionen.
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• Institutionsrevisors attestation til Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet afgives på en særlig blanket 
udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. På 
denne blanket kan institutionsrevisor endvidere oplyse om 
eventuelle ændringer og tilføjelser i forhold til 
tilskudsgrundlaget, dvs. institutionens oprindelige 
indberetning af årselever, skolehjemsårselever og 
kostårselever, der har medført supplerende indberetning.

• Institutionsrevisor attesterer først, når tilskudsbrev er 
modtaget på institutionen, således at den er 
Undervisningsministeriet i hænde senest 14 dage efter, at 
tilskudsudbetalingen har fundet sted, og således at 
institutionsrevisors eventuelle korrektioner, jf. punkt 
3.2.4., kan nå at få virkning fra den næstfølgende 
periodes tilskudsberegning.



Baggrund om tilskudsområdet (4)

Små uddannelsesområder er ikke medtaget, fx fodterapeuter, fiskeriuddannelser, TAMU mfl.

1. Det almengymnasiale område

2. VUC

3. FGU

4. Det frie område

5. Erhvervsuddannelser

6. AMU
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• Enkel struktur, få takster

• Enkel struktur, men 
driftoverenskomstparter

• Enkel struktur, men skoleydelse og 
kommunale bidrag

• Få uddannelser, men krævende 
sagsbehandling med mange manuelle 
kontroller og kommunale bidrag

• Mange uddannelser og specialer, 
eksterne afhængigheder, hyppige 
reformer

• Mange uddannelser, hyppige reformer, 
svært for leverandører af SA-systemer



Ny kommunikationsbehov

Baggrund

• Mange forskellige studieadministrative 
systemer

• Større udskiftning i medarbejderstabene

• Styrkede dokumentationskrav
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Kommunikationsbehov

• Ledelser/bestyrelser

• Administratorer

• Revisorer

• Leverandører af studieadministrative 
systemer



Dokumentationskrav
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Opdatering af tilskudsinstrukser i 2022

• FGU-instruks sendes ud i denne uge

• IEU-instruks og AGV-instruks udsendes 
senere i år 

• Vi ser frem til dialog

• Nogle forslag til forbedringer? 
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Aktuelle henvendelser

• FGU og nedsat tid

• FGU og skoleydelsestakster

• IEU og Skolehjem

• Særligt udstyrsløft skolepraktikcentre

• AMU og regler for aflysning og fravær v. 
rekvireret aktivitet

• Vejgodstransportuddannelsernes takster

• AMU og udlånt godkendelse

• Ledelses- og revisorerklæringer
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Tilsynsplanen 2022
Tilsyn med opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet på de 

lovregulerede institutionsområder 

Med henblik på at føre tilsyn med uddannelsesinstitutionerne på det lovregulerede områdes 

forudsætninger for opgørelse af tilskudsudløsende aktivitet gennemføres i 2022 en undersøgelse af 

grundregistreringen i de studieadministrative systemer. Tilsynet omfatter tre 

hovedaktiviteter: 

1. Tilsynet omfatter uddannelsesinstitutionernes stamdataregistrering i forhold til den 

enkelte elev, herunder tilknytning til blandt andet kalender, uddannelsesmodel, takst 

samt fravær i de studieadministrative systemer. 

2. Tilsynet omfatter endvidere en undersøgelse og vurdering af 

uddannelsesinstitutionernes anvendelse af mulighederne for at indsende supplerende 

indberetninger af ilskudsudløsende aktivitet. 

3. Tilsynet omfatter endelig samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og deres 

leverandører af studieadministrative systemer i forhold til forudsætningerne for 

tilrettelæggelse af en effektiv change management, som sikrer, at 

uddannelsesinstitutionerne administrerer efter gældende regler. 

Kravene til uddannelsesinstitutionernes grundregistrering er reguleret ved bekendtgørelse med videre for 

de enkelte uddannelsesområder og centralt fastsatte uddannelseskoder og varigheder til brug herfor 

udmeldes til de studieadministrative systemer i ministeriets centrale datamodel, som kaldes 

Uddannelsesmodellen. Styrelsen udbetaler årligt aktivitetsafhængige tilskud til uddannelsesinstitutioner for 

mere end 20 mia. kr. Tilsynet med grundlaget for de aktivitetsafhængige tilskud og øvrige tilskud er 

tilrettelagt ved krav om revision og tilskudskontrol fra uddannelsesinstitutionens ledelse og uafhængige 

revisor med afgivelse af erklæring med høj grad af sikkerhed for korrekte tilskud for hver 

indberetningsperiode. 
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• 9 institutioner er udtaget til tilsyn her i 
efteråret



Nyt IT-system til understøttelse styrelsens 
tilskudsadministration

• ”Nyt Cøsa”

• FGU pilot i 2022-23

• Øvrige områder herefter og forventet 
fuld forretningsimplementering i 2026

• Som udgangspunkt berøres 
grænseflader til studieadministrative 
systemer ikke

• I en senere fase, vil STIL og STUK dog 
gerne i dialog om evt. udvidelse af 
grænsefladerne

• Forventede gevinster vedr. 
tilskudsdokumentation mfl.
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Statens selvforsikring

• Hjemmeside m. vejledning, FAQ mv.

• Har I brug for et webinar? 

13. oktober 202214



Spørgsmål?
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