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Frie fagskoler 

Foreningen af Frie Fagskoler 

Orientering om finanslovforslaget for 2017 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2017 for 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område, som er of-

fentliggjort den 30. august 2016. Vi forventer, at den endelige finanslov 

for 2017 vedtages medio december 2016. 

 

Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst 

 

I kan læse finanslovforslaget for 2017 på Moderniseringsstyrelsens 

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 2017. Taksterne – bortset fra bygningstaksten - er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,1 procent. 

Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svaren-

de til 2,4 procent. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

2. Nye initiativer  

 

Forhøjelse af frie fagskolers driftstakster  

Frie fagskolers driftstilskud er forhøjet med samlet 7,1 mio. kr. årligt i 

2017 og frem. Forhøjelsen er udmøntet på basistaksten, supplerende tilskud, 

gennemført min. 2 uger samt supplerende tilskud, gennemført min. 12 uger og supple-

rende tilskud, 10. klasse. 

 

Takstforhøjelsen er gennemført for at udligne den takstnedsættelse fra 

2016 til 2017, som frie fagskoler stod over for som følge af, at Genop-

http://www.uvm.dk/takst
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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retningsaftalens besparelse med finanslovsaftalen for 2013 hidtil kun var 

annulleret for perioden 2013-16. 

 

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016 blev alle større statslige driftsområder omfattet 

af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforslaget for 2017 er 

omprioriteringsbidraget videreført i 2020 ved takstreduktioner på yderli-

gere 2 pct. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres med 2 pct. i 

2017, knap 4 pct. i 2018, knap 6 pct. i 2019 og knap 8 pct. i 2020. 

 

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.  

 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL17 

 

På finansloven for 2015 blev Præmieordning for optag på erhvervsuddannelse 

etableret og alderskravet for tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddan-

nelse – med uddannelsesplan blev nedsat fra 17½ til 16 år.  

 

De afledte økonomiske konsekvenser heraf er udmøntet på basistaksten 

og medfører et fald i basistaksten på 2,3 pct. fra 2016 til 2017. 

 

4. Øvrige initiativer 

 

Nyt tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand  

 

Almene frie fagskoler 

Fra finansåret 2017 ydes tilskud til specialundervisning og anden special-

pædagogisk bistand (tidligere tilskud til svært handicappede elever) for 

elever på almene frie fagskoler som en takst pr. årselev.  

 

Tilskuddet ydes for elever, der 1) har modtaget specialundervisning og 

anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen ligger en aktuel 

skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning om, at elevens 

støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har 

udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven. For elever på frie 

fagskoler, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, erstattes udtalelsen 

fra pædagogisk-psykologisk rådgivning af en tilsvarende udtalelse fra en 

faglig, sagkyndig person, der er uafhængig af skolen. 

 

Det er endvidere en betingelse for, at en skole kan modtage tilskud til 

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, at skolen i fi-

nansåret har haft mindst 0,25 årselev, der opfylder ovenstående betingel-

ser. 
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Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand be-

regnes på baggrund af antallet af årselever til specialundervisning og an-

den specialpædagogisk bistand i skoleåret, der slutter året før finansåret. 

 

Det skal bemærkes, at taksten til specialundervisning og anden special-

pædagogisk bistand på forslag til finansloven for 2017 derfor er en fore-

løbig fastsat takst, der fastsættes endeligt på ændringsforslag til finanslo-

ven for 2017.  

 

Frie fagskoler godkendt med et samlet særligt undervisningstilbud 

I finansåret 2017 ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpæ-

dagogisk bistand til skoler godkendt med et samlet særligt undervisnings-

tilbud efter en overgangsordning. Overgangsordningen indebærer, at den 

enkelte skoles tilskud svarer til skolens samlede tilskud, der i skoleåret 

2015/16 ydes til specialundervisning (§ 25.1) og som tilskud til elever 

med svære handicap (§ 25.2) opregnet til 2017-pl. 

 

5. Forventede initiativer på ændringsforslaget  

 

Barselsfonden 

På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 omlægges Barsels-

fonden fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning. Da 

ministerområdets finansieringsbidrag ikke er korrigeret i forhold til om-

kostningsniveauet siden 2010, vil det samtidig blive justeret til det bud-

getterede omkostningsniveau for ordningen fra 2017 og frem. På den 

baggrund er der på finanslovforslaget for 2017 indarbejdet en negativ 

budgetregulering på 22,4 mio. kr. i 2017, 25,6 mio. kr. i 2018, 30,2 mio. 

kr. i 2019 og 36,2 mio. kr. i 2020, som udmøntes som takstreduktioner 

på de omfattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 

2017. 

 

Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete ud-

formning af den nye bidragsfinansierede ordning. 

 

Statens indkøbsprogram fase 11 

Moderniseringsstyrelsen har iværksat elvte fase af statens indkøbspro-

gram. Det forventes, at aftalerne vil træde i kraft fra 1. januar 2017, 

og at effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget til 

finanslovforslaget for 2017. 

 

Fase 11 af statens indkøbsprogram omfatter AIA-anlæg 

og kontrolcentraler, flytteydelser, kontorartikler og -møbler, netværks-

komponenter og rengørings– og forbrugsartikler. 

 

6. Yderligere information 
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Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2017 kan rettes til under-

tegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 3392 5612 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 
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