Faktaark om grundtilskud
Dette notat belyser hvilke tilskudsregler, som gælder for almengymnasiale institutioner og for
erhvervsrettede institutioner samt hvilke tilskudsændringer, som typisk forekommer ved fusionsdannelse.
I notatet gennemgås først sammenlignelige grundtilskud for almengymnasiale og erhvervsrettede
institutioner. Herefter vil de særlige tilskud, som kun er gældende for almengymnasiale institutioner blive
gennemgået, og endeligt vil de særlige tilskud for erhvervsrettede institutioner blive belyst (også
karakteriseret som de usammenlignelige særlige tilskud).
Ved fusioner vil grundtilskud være uændret over en fireårig overgangsperiode og først herefter vil de
fusionerede institutioner derfor kunne opleve ændringer på tilskud. Grundtilskud er basistilskud,
udkantstilskud og det geografiske grundtilskud.
Tilskud er i notatet angivet efter takster i forslaget til finansloven 2019 (2019-pl).

Sammenlignelige grundtilskud
For de to institutionstyper er følgende tre særlige tilskudstyper sammenlignelige:
1. Basisgrundtilskud
2. Udkantstilskud
3. Geografisk grundtilskud
Grundlaget for tildeling af de særlige tilskud er forskelligt for institutionstyperne, hvilket vil blive
gennemgået nedenfor.

Basisgrundtilskud
Almengymnasiale institutioner
På de almengymnasiale institutioner udgør dette tilskud op til 922.370 kr. Ved en fusion mellem to
almengymnasiale institutioner vil tilskuddet være 922.370 kr. efter overgangsfasen. Tilskuddet vil derfor
svare til et enkelt basisgrundtilskud for en almengymnasial institution.
Ved en fusion mellem en erhvervsrettet institution og en almengymnasial institution vil tilskuddet være
1.660.000 kr. efter overgangsperioden. Tilskuddet vil såedes svare til det basisgrundtilskud, der bliver givet
til en ren erhvervsrettet institution.

Erhvervsrettede institutioner
På de erhvervsrettede institutioner udgør basisgrundtilskuddet op til 1.660.000 kr. Ved en fusion med en
almengymnasial institution udgør tilskuddet 1.660.000 kr. efter overgangsfasen. Tilskuddet svarer derfor til
det tilskud, som bliver givet til en erhvervsrettet institution. Tilsvarende gør sig også gældende ved en
fusion med en anden erhvervsrettet institution.

Udkantstilskud
For både almengymnasiale institutioner og erhvervsrettede institutioner bevilges udkantstilskud, men
bevillingsgrundlaget for tilskuddet er grundlæggende forskelligt for de to institutionstyper.
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Almengymnasiale institutioner
For at der kan ydes udkantstilskud, skal to kriterier være opfyldt:
1. Institutionen skal have mindre end 430 stx-årselever i det foregående finansår.
2. Transportafstanden til nærmeste gymnasium med offentlig transport skal være mere end 20 km.
Der gives ikke udkantstilskud til afdelinger af gymnasier, der er geografisk placeret på anden
adresse end moderinstitutionen med mindre, at afdelingen tidligere har modtaget udkantstilskud
som selvstændigt institution, og adressen fortsat opfylder elev- og afstandskriterier.
Udkantstilskuddet kan maksimalt udgøre 11.060 kr. pr. stx-årselev og 2.305.920 kr. pr. institution.
Tilskuddet beregnes som: (430 stx-årselever minus antal grundlagsårselever) *48.270 kr. pr. årselev.

Erhvervsrettede institutioner
For at der kan ydes udkantstilskud, skal to geografiske kriterier være opfyldt:
1. Kommunen tilhører den halvdel af landets kommuner, som har den laveste befolkningsandel i
bymæssig bebyggelse.
2. Kommunen tilhører den andel af landets kommuner, som har den laveste befolkningstilvækst
blandt 15 til 24-årige i perioden 2016 til 2022.
Udkantstilskuddet opretholdes ved fusion, såfremt uddannelsesudbuddet opretholdes og den udbydende
institution godkendes som en institution for erhvervsrettede uddannelser.
Beregningen af udkantstilskuddet varierer på baggrund af udbudte indgang, jf. tabel 1 nedenfor.
Uddannelse
Omsorg, sundhed og pædagogik
Fødevare, jordbrug og oplevelser
Kontor, handel og forretningsservice
Teknologi, byggeri og transport
Erhvervsgymnasial uddannelse

Takst i kr.
267.940
260.060
245.610
773.670
245.610

Tabel 1: Udkantstilskudsbevilling for de fem forskellige uddannelsestyper, FL18.

Et vægtet gennemsnit af udkantstilskuddet for de erhvervsrettede institutioner ift. antallet af udbud, som
modtager tilskuddet, er 336.752 kr.

Geografisk grundtilskud
Det geografiske grundtilskud ydes for at sikre et bredt geografisk uddannelsesudbud.

Almengymnasiale institutioner
Det geografiske grundtilskud bliver givet til hver institution uanset antallet af elever. Tilskuddet udgør 1
mio. kr. Ved en fusion vil tilskuddet efter overgangsfasen svare til summen af de fusionerede institutioners
hidtidige geografiske grundtilskud.

Erhvervsrettede institutioner
Det geografiske grundtilskud bliver givet til hver institution uanset antallet af elever. Tilskuddet udgør 1
mio. kr. Ved en fusion vil tilskuddet efter overgangsfasen svare til summen af de fusionerede institutioners
hidtidige geografiske grundtilskud.
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Usammenlignelige særlige tilskud
Med de usammenlignelige tilskud menes der tilskud, som gives til enten de almengymnasiale institutioner
eller til de erhvervsrettede institutioner. Først vil tilskuddene til de almengymnasiale institutioner blive
gennemgået og derefter tilskuddene til de erhvervsrettede institutioner.

Særlige tilskud til almengymnasiale institutioner
Uddannelsestypetilskud
De almengymnasiale institutioner modtager et uddannelsestypetilskud. Uddannelsestypetilskuddet
bevilges således:
1. Der ydes et tilskud på 1.614.150 kr. for den første etablerede fuldtidsuddannelse (institutionens
hovedaktivitet)
2. Der ydes et yderligere tilskud på 230.590 kr. for den anden etablerede fuldtidsuddannelse
Uddannelsestypetilskuddet vil ved fusion med en erhvervsrettet institution fortsætte.
Hvis der fusioneres med en anden almengymnasial institution, vil uddannelsestypetilskuddet kun blive
tildelt svarende til uddannelsestypetilskud for den samlede institution.

IB tilskud
De almengymnasiale institutioner, som udbyder IB-uddannelser, modtager et IB-tilskud på 737.890 kr. pr.
institution.

Særlige tilskud til erhvervsrettede institutioner
Lokalskoletilskud
Der kan ydes særligt tilskud på op til 1.840.000 kr. for lokalskoler. Dette er en skole placeret i et geografisk
lokalområde, som ikke er naturligt henhørende i det samme område som hovedskolen. Lokalskolen skal
have været en selvstændig institution i en periode efter 1. januar 1991. Ud over dette skal skolen
gennemføre erhvervsrettet ungdomsuddannelse samt erhvervsgymnasial uddannelse.
Tillægget ydes pr. lokalskole ud over den hovedskole, som er dækket via basistilskuddet.
Der kan også ydes lokalskoletillæg, hvis der sker en sammenlægning af en kombinationsskole, handelsskole,
teknisk skole eller en social- og sundhedsskole, som udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
Tillægget kan opretholdes så længe, at skolen bevares som lokalt uddannelsessted, men bortfalder ved
udgangen af det kvartal, hvor skoleenheden bliver lukket som lokalt uddannelsessted.

Byskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 1.840.000 kr. for den samlede erhvervsrettede voksen- og
efteruddannelsesaktivitet på en institution, der er opstået ved fusion af en teknisk skole (eller en
kombinationsskole med indgange og hovedforløb på det tekniske og det merkantile område) og et AMUcenter eller en udspaltet AMU-afdeling. Tilskuddet ydes som et tillæg pr. byskolefællesskab.
Byskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev opgjort for den
samlede erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesaktivitet inden for det enkelte byskolefællesskab.
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Kombinationsskoletillæg
Der kan ydes tillæg på op til 1.840.000 kr. for kombinationsskoletillæg. Tillægget til kombinationsskoler
omfatter institutioner, der har indgange og hovedforløb på de merkantile uddannelser og de tekniske
uddannelser på erhvervsrettede ungdomsuddannelser og på erhvervsgymnasiale uddannelser.
Kombinationsskoletillægget kan ikke overstige et beløb svarende til 11.060 kr. pr. grundlagsårselev opgjort
på den enkelte institution på henholdsvis de merkantile og de tekniske uddannelser.
Institutionsfællesskaber, der er baseret på en sammenlægning af to eller flere kombinationsskoler
beliggende i forskellige byer, kan opnå et kombinationsskoletillæg for hver by. Skoler, der hidtil har
modtaget kombinationsskoletillæg, men ikke længere opfylder kriterierne for det efter overstående
principper for kombinationsskoletillæg, kan efter et konkret skøn i 3 år få tildelt et specielt
kombinationsskoletillæg. Hvis en skole ikke udbyder både merkantile og tekniske ungdomsuddannelser
(både gymnasiale og erhvervsrettede), vil det ikke være muligt at modtage kombinationsskoletillægget.
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