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Frie grundskoler 

Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Foreningen af 

Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschles-

wig, Private Gymnasier og Studenterkurser og Frie grundskolers forde-

lingssekretariat 

 

 

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. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

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

indekset svarende til 2,4 procent. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

2. Nye initiativer  

 

Ændring i enhedstilskuddet i folkeskolen 

På finanslovforslaget for 2017 forhøjes driftstilskuddet med ca. 210 mio. 

kr. som følge af ændring i enhedsudgiften i folkeskolen svarende til en 

stigning på 4,2 pct. i 2017. 

 

Videreførsel af midlertidig tilskudsordning til inklusion i 2017 

På finanslovforslaget for 2017 videreføres den midlertidige tilskudsord-

ning til inklusion med et år til udgangen af 2017. Samtidig justeres inklu-

sionstilskuddet, så den del af tilskuddet, der gives som et tilskud på 300 

http://www.uvm.dk/takst
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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kr. pr. årselev, ophører fra 1. januar 2017. Midlerne vil herefter indgå 

som en del af det ordinære driftstilskud.       

 

Befordringstilskud til introduktionskurser for elever i 8. klasse på frie grundskoler 

På finanslovforslaget for 2017 er ordningen med befordringstilskud til 

brobygning i 9. og 10. klassetrin for elever på frie grundskoler udvidet til 

også at omfatte befordringstilskud til introduktionskurser for elever i 8. 

klasse. Regeringen fremsætter i efteråret 2016 lovforslag herom. 

 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL17 

 

Nedsættelse af tilskuddet til skolefritidsordninger (SFO) på frie grundskoler  

Tilskuddet til skolefritidsordninger (SFO) nedsættes i 2017 til 9.378 kr. 

pr. årselev som gennemsnit som følge af folkeskolereformen. Det skyl-

des, at folkeskolereformen medfører en omprioritering, herunder regn-

skabsmæssigt, af ressourcer fra SFO til folkeskolen i 2014 og frem, der 

modsvares af et reduceret pasningsbehov.  

 

Driftstilskuddet til de frie grundskoler stiger som følge heraf fra 2017 og 

frem, dog med halv virkning i 2017. Denne forhøjelse af driftstilskuddet 

er alene et resultat af en teknisk omflytning af udgifter i de kommunale 

regnskaber. Derfor nedsættes tilskuddet til SFO i de frie grundskoler 

med virkning fra 2017 og frem, svarende til forhøjelsen af driftstilskud-

det i 2017 og frem.     

 

4. 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. 

 

Lovforslag om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler 

Regeringen fremsætter i efteråret lovforslag om styrkelse af kvaliteten på 

de frie grundskoler.  
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Som en del af lovforslaget vil indgå forslag om indberetning og registre-

ring af tilsynsskoler for den enkelte tilsynsførende for frie grundskoler og 

digital understøttelse af tilsynserklæringen afgivet af de tilsynsførende. 

 

Forslagene vil medføre statslige engangsudgifter på op til 2 mio. kr. i 

2017 til udvikling af et it-baseret register over tilsynsførende for de frie 

grundskoler og digital understøttelse af tilsynserklæringen.  

 

Udgifterne finansieres ved et fradrag i den samlede økonomiske ramme 

til de frie grundskoler, som fastsættes på ændringsforslaget til finansloven 

for 2017.      

 

5. Yderligere information 

 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2017 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 33 92 56 12 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 

 

 


