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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2016 

 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2016 (ÆF16) for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings om-

råde, som regeringen har fremsat den 2. december 2015.  

 

Vi redegør for finansloven som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes medio december 

2015. 

 

I kan finde det elektroniske takstkatalog på www.uvm.dk/takst. 

 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2016 på Moderni-

seringsstyrelsens hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/. 

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2016 

 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2016. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,1 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægs-

indekset svarende til 1,0 procent. 

 

Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger. 
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2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 

Styrkelse af de frie grundskoler 

De frie grundskoler skal styrkes for at give forældre større valgfrihed, når 

de skal vælge skole til deres børn. På ÆF16 forhøjes tilskudsprocenten til 

de frie grundskoler derfor fra 71 pct. til 73 pct. svarende til et løft på ca. 

120,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.  

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget 

 

Ændring i enhedstilskuddet i folkeskolen 

På FFL16 reduceres driftstilskuddet med ca. 125 mio. kr. som følge af 

ændring i enhedsudgiften i folkeskolen, svarende til et fald på 2,6 pct. i 

2016. 

 

Ny tilskudsordning for specialundervisning d. 1. august 2016 

D. 1. august 2016 træder den nye tilskudsordning for specialundervisning 

i kraft. Der er på finanslovforslaget afsat tre puljer på hhv. 190,9 mio. kr. 

til specialundervisning, 7,4 mio. kr. til støtteundervisning i dansk for to-

sprogede og 3,7 mio. kr. til befordring af svært handicappede elever.   

 

De nye specialundervisningstakster som gælder fra d. 1. august 2016, 

fremgår af det elektroniske takstkatalog. Der er tale om foreløbige tak-

ster. De endelige takster for specialundervisning fastsættes på ændrings-

forslaget til finanslovforslaget for 2016 i efteråret 2015 på baggrund af 

indberetningen af antallet af specialundervisningselever d. 5. september 

2015.        

 

4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen  

 

Bortfald af midler til partssamarbejde om kompetenceudvikling 

I forbindelse med OK13-lovindgrebet blev der på finansloven for 2014 

afsat midler i 2014 og 2015 til partssamarbejde om kompetenceudvikling. 

Midlerne bortfalder i 2016, hvilket medfører, at driftstilskuddet reduceres 

med 0,5 pct. i 2016. 

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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