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Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2017 (ÆF17) for Undervisningsministeriets område.  

 

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 

2016. 

 

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

 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 på Moderni-

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

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2017 

 

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

veau for 2017. Taksterne – med undtagelse af bygningstaksten - er op-

regnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 

1,1 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsin-

dekset svarende til 2,4 procent. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 

Øvre grænse på 42 uger for statstilskud og statslig elevstøtte på efterskolerne  

Fra skoleåret 2017/18 indføres en øvre grænse for statstilskud og statslig 

elevstøtte for elever på efterskoler på 42 uger.  

 

På finanslovforslaget for 2017 indgik et forslag om at indføre en øvre 

grænse for statstilskud og statslig elevstøtte for elever på efterskoler på 

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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41 uger. Som en del af Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 

mellem regeringen, DF, LA og K er det aftalt at indføre en grænse på 42 

uger.    

  

Der er den 18. november 2016 fremsat lovforslag L 88 om ændring af 

lov om efterskoler og frie fagskoler m.v. vedrørende en øvre grænse på 

42 uger for kursusuger i årselevberegning m.v.  

 

Det indebærer, at den enkelte elev på efterskole ikke kan udløse statstil-

skud og statslig elevstøtte i mere end 42 uger i samme skoleår. Eftersko-

lerne kan stadig udbyde kurser af længere varighed end 42 uger, men de 

resterende uger udløser ikke statstilskud. 

 

Initiativet påvirker ikke takstudviklingen. 

 

Overgangsordning for almene efterskoler  

Fra finansåret 2017 indføres der en to-årig overgangsordning for almene 

efterskoler, som stilles væsentligt ringere ved overgangen til den nye til-

skudsordning for specialundervisning og anden specialpædagogisk bi-

stand. 

 

Der afsættes 2,8 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 til overgangsord-

ningen, som finansieres inden for rammen for den nye tilskudsordning 

for almene efterskoler.  

 

Ved overgangsordningen ydes der i 2017 og 2018 et tilskud beregnet ud 

fra forskellen i tilskuddet i 2017 med den nye tilskudsordning og tilskud-

det i skoleåret 2015-16 til lærertimer til svært handicappede (specialun-

dervisning).  

 

I 2017 ydes et tilskud på 50 pct. af forskellen til de skoler, hvor nedgan-

gen er større end 200.000 kr. 

 

I 2018 ydes et tilskud på 25 pct. af forskellen til de skoler, hvor nedgan-

gen er større end 400.000 kr. 

 

Medio december 2016 vil der blive udsendt orientering til de efterskoler, 

der omfattes af overgangsordningen, om skolernes tilskud i 2017 og 

2018. I 2017 omfattes 15 skoler af ordningen, og i 2018 er 4 skoler om-

fattet.  

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget fra august 2016 

 

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-
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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.  

 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af tiende fase af Statens Ind-

købsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af stats-

ligt indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter da-

takommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser. 

 

Som følge af tiende fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram 

udmøntes der på finanslovforslaget for 2017 således et effektiviserings-

potentiale på driftstaksterne til efterskolerne på i alt 0,1 pct. i 2017. 

 

Udbudsloven 

Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af effektiviseringer som følge af 

udbudsloven. Effektiviseringen består i dels lavere administrative om-

kostninger ved udbud, dels lavere priser som følge af styrket konkurren-

ce. 

 

Som følge af udbudsloven udmøntes således et effektiviseringspotentiale 

på driftstaksterne til efterskolerne på i alt mindre end 0,1 pct. i 2017. 

 

4. Øvrige initiativer 

 

Barselsfonden 

Finansministeriet har besluttet, at Barselsfonden skal omlægges fra en 

bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning i 2017. Det betyder, 

at Statens Administration fra 2017 vil opkræve bidraget til Barselsfonden 

direkte fra institutionerne. I lighed med opkrævning for fleksjobordnin-

gen i staten vil opkrævning ske kvartalsvis, dog forventes det, at første 

opkrævning, som dækker de første tre kvartaler, først vil blive fremsendt 

efter udgangen af tredje kvartal 2017. 

 

Bidragssatsen i 2017 vil være 201 kr. pr årsværk pr. måned. Institutioner 

med mindre end fem årsværk friholdes fra at betale bidragssatsen, men 

er fortsat dækket af Barselsfonden i lighed med fleksjobordningens mo-

del for bidragsopkrævning. 

 

Som følge af omlægningen vil institutionerne i 2017 få tilbageført midler 

svarende til de takstreduktioner, som hidtil er foretaget til finansiering af 

Barselsfonden. Tilbageførslen af midler forventes at ske i anden halvdel 

af 2017. I vil modtage nærmere information herom. 

 

Den negative budgetregulering, som blev indarbejdet på finanslovforsla-

get for 2017 til finansiering af merudgifter til Barselsfonden, vil blive 
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annulleret. Den vil således ikke blive udmøntet som takstreduktioner, 

som annonceret i orienteringsbrevet om finanslovforslaget for 2017 af 

30. august 2016. 

 

Dispositionsbegrænsning i 2017 sfa. statens indkøbsprogram fase 11 

I Aftale om finansloven for 2017 af november 2016 mellem regeringen, DF, 

LA og K indgår igangsættelse af statens indkøbsprogram fase 11. Afta-

lerne i indkøbsprogrammet forventes at træde i kraft fra 1. januar 2017.  

 

Da effektiviseringspotentialet endnu ikke er fordelt på ministerområder, 

har det ikke været muligt at udmønte det på ændringsforslaget til finans-

lovforslaget for 2017. Effektiviseringspotentialet vil i stedet blive ud-

møntet som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2017. I vil modtage 

nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøntet på Under-

visningsministeriets område. 

 

Fase 11 af statens indkøbsprogram omfatter AIA-anlæg 

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

komponenter og rengørings– og forbrugsartikler. 

 

Nyt tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand  

 

Almene efterskoler 

Fra finansåret 2017 ydes tilskud til specialundervisning og anden special-

pædagogisk bistand (tidligere tilskud til svært handicappede elever) for 

elever på almene efterskoler som en takst pr. årselev. Tilskuddet ydes for 

elever, der 1) har modtaget specialundervisning og anden specialpædago-

gisk 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.  

 

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. 

 

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. 

 

Taksten til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er 

endeligt fastsat på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017.  

 

Efterskoler 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-
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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. 

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Stjerne Martinussen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 33 92 53 81 

Christina.Stjerne.Martinussen@uvm.dk 
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