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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 

 

Harmonisering af produktionsskoleydelse til SU-niveau 

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

LA og K medfører, at der indføres en harmonisering af produktionssko-

leydelsen til SU-lignende niveau fra 1. januar 2017.  

 

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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Harmoniseringen indebærer, at ydelsen til hjemmeboende produktions-

skoledeltagere, der er fyldt 18 år, udgør 350 kr. pr. deltageruge, mens 

ydelsen til udeboende deltagere, der er fyldt 18 år, udgør 1.250 kr. pr. 

deltageruge. For deltagere under 18 år vil ydelsen udgøre 350 kr. pr. del-

tageruge.  

 

Ydelsen til deltagere, der er optaget på en produktionsskole før 1. januar 

2017, ændres ikke som følge af finanslovaftalen.  

 

Aftalen om en harmonisering forudsætter lovændring. Regeringen har 

derfor d. 18. november 2016 fremsat lovforslag herom. 

 

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-

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.  

 

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 

annulleret. Den vil således ikke blive udmøntet som takstreduktioner, 
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som annonceret i orienteringsbrevet om finanslovforslaget for 2017 af 

30. august 2016. 

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Patrick Karatasi 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 33 92 56 54 

Patrick.Karatasi@uvm.dk 
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