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Styrkede ungdomsuddannelser, mv.  

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om, 
at ungdomsuddannelserne spiller en afgørende rolle i det danske samfund og er 
med til at sikre, at alle unge kommer godt videre i enten uddannelse eller beskæfti-
gelse. Der afsættes derfor med Aftale om finansloven for 2021 samlet set 1,7 mia. 
kr. i perioden 2021-2024 til en markant styrkelse af ungdomsuddannelserne samt 
forberedende grunduddannelse (FGU), jf. tabel 1.  

Der afsættes 220 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til et markant økonomisk løft af ta-
xametertilskuddene på de gymnasiale uddannelser, herunder både de almengym-
nasiale uddannelser (stx, hf), de erhvervsgymnasiale uddannelser (htx, hhx), de pri-
vate gymnasier samt eux. Løftet skal bl.a. være med til at sikre styrket faglig kvali-
tet i hele landet. Løftet svarer omtrent til omprioriteringsbidraget for 2019 på ta-
xametertilskuddene, så gymnasierne i lighed med erhvervsuddannelserne får tilba-
geført omprioriteringsbidraget for 2019.  

Dertil afsættes 80 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til et generelt taxameterløft på 
tværs af erhvervsuddannelserne (ekskl. social- og sundhedsuddannelserne, der løf-
tes særskilt, jf. nedenfor). Danmark har en lang historisk tradition for stærke er-
hvervsuddannelser og midlerne skal styrke erhvervsuddannelserne yderligere.  

Derudover afsættes der 80 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til et ekstraordinært løft af 
taxametertilskuddene til hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne 
(dvs. social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper). Midlerne skal 
understøtte, at der også fremadrettet bliver uddannet social- og sundhedsperso-
nale af høj kvalitet, særligt i lyset af, at der bliver flere ældre. 

Til forberedende grunduddannelse (FGU) afsættes der 60 mio. kr. i 2021 til et eks-
traordinært løft af tilpasningsmidlerne. Det ekstraordinære løft skal være med til at 
sikre de bedst mulige rammer om de nye institutioner og skal anvendes til at inve-
stere yderligere i tilpasningen af bygninger og lokaler. Dertil afsættes 30 mio. kr. 
årligt i 2021-2022 til et løft af det inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske 
rammer på de nye institutioner.   

Endelig afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en iværksætterpulje 
med et grønt fokus på tværs af ungdomsuddannelserne. Puljen udmøntes som en 
ansøgningspulje administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, der fastlæg-
ger de nærmere retningslinjer for tildelingen. 
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Tabel 1 
Styrkede ungdomsuddannelser 

 

Mio. kr. (2021-pl) 2021 2022 2023 2024 
Taxameterløft af gymnasiale uddannelser 220 220 220 220 
Taxameterløft af erhvervsuddannelser (ekskl. SOSU) 80 80 80 80 
Taxameterløft af social- og sundhedsuddannelserne 80 80 80 80 
Tilpasningsmidler til FGU 60 - - - 
Pædagogiske rammer på FGU 30 30 - - 
Grøn iværksætterpulje 10 10 10 - 
I alt 480 420 390 380 

 


	Faktaark Styrkede ungdomsuddannelser, mv. 



