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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. 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 på ændringsforslaget 

 

Forhøjelse af tilskudsprocenten for de frie grundskoler 

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

LA og K er det besluttet, at det frie skolevalg skal styrkes yderligere. På 

ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 forhøjes tilskudsprocen-

ten til de frie grundskoler derfor fra 73 pct. til 75 pct. svarende til et løft 

på ca. 135 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.  

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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Lovforslag om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler 

På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 nedsættes driftstil-

skuddet til de frie grundskoler med 2 mio. kr. som følge af  lovforslag L 

36 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler om styrkelse af 

kvaliteten på de frie grundskoler m.v.  Lovforslaget er fremsat den 6.  

oktober 2016.  

 

Som en del af lovforslaget indgår forslag om indberetning og registrering 

af tilsynsskoler for den enkelte tilsynsførende for frie grundskoler og 

digital understøttelse af tilsynserklæringen afgivet af de tilsynsførende. 

 

Forslaget vil medføre statslige engangsudgifter i 2017 til udvikling af et 

it-baseret register over tilsynsførende for de frie grundskoler og digital 

understøttelse af tilsynserklæringen, som finansieres ved nedsættelse af 

driftstilskuddet på 2 mio. kr.  

 

Tilskud til specialundervisning 

Taksterne for tilskud til specialundervisning i 2017 er fastsat endeligt på 

ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2017. De nye specialunder-

visningstakster fremgår af det elektroniske takstkatalog.  

 

Taksterne for tilskud til specialundervisning i 2017 er fastsat på grundlag 

af den afsnørede pulje til specialundervisning og antallet af elever, der 

modtager specialundervisning den 5. september 2016.  

 

Taksterne for tilskud til specialundervisning på finanslovforslaget for 

2017 var foreløbige takster beregnet ud fra antallet af specialundervis-

ningselever den 5. september 2015. 

 

Antallet af specialundervisningselever er steget med ca. 20 pct. fra 5. 

september 2015 til 5. september 2016.    

 

De endelige takster for tilskud til specialundervisning i 2017 er derfor ca. 

16 pct. lavere end taksterne på finanslovforslaget for 2017.  

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget fra august 2016 

 

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 
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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. Forslaget om at udvide ordningen med befordringstilskud indgår 

som en del af lovforslag L 36 om ændring af lov om friskoler og private 

grundskoler om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v. Lov-

forslaget er fremsat den 6. oktober 2016. 

 

4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen 

 

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.     

 

5. 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 
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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 

annulleret. Den vil således ikke blive udmøntet som takstreduktioner, 

som annonceret i orienteringsbrevet om finanslovforslaget for 2017 af 

30. august 2016. 

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 

kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 33 92 56 12 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 

 

 


