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Initiativ i forbindelse med treparts-

aftalen  

Baggrund for initiativ, herunder videreførelse af Vækstpakke 2014  2018 2019 og 

frem  

Permanent og øget takstforhøjelse til 

virksomhedsforlagt undervisning fra 

2018. 

Tidligere har virksomhedsforlagt undervisning udløst takstgruppe 2 uanset ud-
dannelsens/kursets takstindplacering. Som følge af vækstpakken udløser virk-
somhedsforlagt undervisning fra 2015 til 2017 hhv.: 
- Takstgruppe 2 for kurser indplaceret i takstgruppe 2, 3 og 4.  

- Takstgruppe 5 for kurser indplaceret i takstgruppe 5, 6 og 7.  

- Takstgruppe 8 for kurser indplaceret i takstgruppe 8, 9, 10, 11,  
  12 og 13.  

Med trepartsaftalen udmøntes fra 2018 en permanent takstforhøjelse til virk-

somhedsforlagt undervisning, så det fremover udløser samme undervisnings-

takst som undervisning, der foregår på skolen. Virksomhedsforlagt undervis-

ning udløser fortsat ikke bygningstaxameter. 

8,4 mio. 

kr.  

8,4 mio. 

kr.  

Permanent videreførelse af takstforhø-

jelse fra vækstpakken til takstgruppe 3 

fra 2019. 

Takstgruppe 3 blev i forbindelse med vækstpakken tilført en direkte takstforhø-
jelse. Den midlertidige takstforhøjelse til takstgruppe 3 løber til og med 2018. 
Med trepartsaftalen videreføres vækstpakkens takstforhøjelse til takstgruppe 3 
permanent fra 2019.  

 15,7 

mio. kr.  

Permanent videreførelse af takstforhø-

jelse fra vækstpakken til de tre familie-

grupper Tilberedning/rengøring/service, El-

området/automatik og styring samt Svejseud-

dannelser fra 2018.  

I forbindelse med vækstpakken blev syv familiegrupper midlertidigt flyttet til en 
højere takstgruppe frem til 2017. Med trepartsaftalen videreføres vækstpakkens 
takstforhøjelse til de tre familiegrupper (Tilberedning/servering/rengøring, El-
området/automatik og styring og Svejseuddannelser) permanent fra 2018.  

5,9 mio. 

kr.  

5,9 mio. 

kr.  

Etårig videreførelse af takstforhøjelse 

fra vækstpakken til de fire familiegrup-

per Maskinbetjening, mindre maski-

ner/CAD/CAM/CNC/ 

maskiner, Montage/systemteknik, Bygning 

samt Plastsvejsning fra 2018. 

Jf. ovenstående initiativ blev syv familiegrupper i forbindelse med vækstpakken 

flyttet til en højere takstgruppe, hvoraf tre af familiegrupper i forbindelse med 

trepartsaftalen videreføres permanent. Med trepartsaftalen videreføres vækst-

pakkens takstforhøjelse til de resterende fire af de syv familiegrupper (Maskin-

betjening, mindre maskiner/CAD/CAM/CNC/maskiner, Monta-

ge/systemteknik, Bygning samt Plastsvejsning) etårigt i 2018.  

3,4 mio. 

kr.  
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Etårig nedsættelse af deltagerbetalingen 

på teknisk-faglige og merkantile kurser i 

2018.  

Med vækstpakken blev der udmøntet en takstforhøjelse, der modsvarer en ned-

sættelse af deltagerbetalingen på teknisk-faglige og merkantile kurser fra 2015 til 

2017. Med trepartsaftalen videreføres takstforhøjelsen delvist sammenlignet 

med niveauet for takstforhøjelsen under vækstpakken fra 2015 til 2017. Midler-

ne muliggør således en mere gradvis tilbagevenden til deltagerbetalingsniveau-

erne fra før vækstpakken. 

4,1 mio. 

kr.  

 

Etårig videreførelse af takstforhøjelse 

fra vækstpakken til tillægstakst til AMU 

på alle tidspunkter i 2018.  

Med vækstpakke 2014 blev der udmøntet en tillægstakst for at udbyde AMU på 

alle tidspunkter. Det skete konkret ved, at der frem til 2017 er indført en tillægs-

takst til AMU uden for institutionernes normale åbningstid. Tillægstaksten gæl-

der mere konkret, hvis hele kurset er afviklet før kl. 08.00 og efter kl. 16.00 i 

hverdage samt i weekenden. Med trepartsaftale videreføres tillægstaksten vide-

reføres etårigt i 2018.  

4,2 mio. 

kr.  

 

Etårigt supplement til vækstpakkens 

takstforhøjelse til takstgruppe 3 i 2018.   

Jf. ovenstående blev takstgruppe 3 med vækstpakken tildelt en direkte takstfor-

højelse frem til 2019, som med trepartsaftalen videreføres permanent. Herud-

over forøges vækstpakkens takstforhøjelse til takstgruppe 3 i 2018 etårigt med 

midler fra trepartsaftalen.  

4,0 mio. 

kr.  

 

I alt   30 mio. 

kr.  

30 mio. 

kr.  

 


