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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 

Vi orienterer i dette brev om ændringsforslag til finanslovforslaget for 

2018 (ÆF18) 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 ultimo december 

2017. 

 

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

 

I kan læse ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2018 på Moderni-

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

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2018 

 

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

veau for 2018. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 2,7 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægs-

indekset svarende til 3,4 procent. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget 

 

Rettelse af takstfejl på finanslovforslaget  

Som følge af fejl i fastsættelsen af bygningstaxametret på finanslovforsla-

get for 2018 er taksterne ændret på ændringsforslaget. Bygningstaxamet-

ret er således 4.426 kr., dvs. 52 kr. højere end det, som fremgår af finans-

lovforslaget.  

 

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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Overgangsordning for frie fagskoler med et samlet særligt undervisningstilbud 

Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2018 til en overgangsordning for skoler, der 

stilles ringere ved overgangen til den nye tilskudsordning for specialun-

dervisning og anden specialpædagogisk bistand.  

 

Overgangsordningen finansieres inden for bevillingen til specialunder-

visning og anden specialpædagogisk bistand. 

 

Som følge af overgangsordningen ydes et tilskud i 2018 beregnet ud fra 

forskellen mellem tilskuddet i 2018 med den nye tilskudsordning og til-

skuddet i 2017 til specialundervisning og til lærertimer til svært handi-

cappede.  

 

Tilskuddet fra overgangsordningen ydes ud fra to kriterier: 1) Tilskud på 

50 pct. af forskellen til de skoler, der får en tilskudsnedgang på mere end 

500.000 kr. 2) Skoler med en tilskudsnedgang på mere end 1 mio. kr. får 

dækket nedgangen over 1 mio. kr. med 100 pct. Dermed er der ingen 

skoler, der oplever en tilskudsnedgang på mere end 1 mio. kr.  

 

En enkelt skole er omfattet af overgangsordningen. Der udsendes orien-

teringsbrev til skolen om tilskuddet i 2018 ultimo december.   

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget fra august 2017 

 

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016 og 2017 blev alle større statslige driftsområder 

omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforslaget 

for 2018 er omprioriteringsbidraget videreført i 2021 ved takstreduktio-

ner på yderligere 2 pct. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres 

med 2 pct. i 2018, knap 4 pct. i 2019, knap 6 pct. i 2020 og knap 8 pct. i 

2021. 

 

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.  

 

Barselsfonden 

På finanslovforslaget for 2018 er de hidtidige takstreduktioner til finan-

siering af Barselsfonden tilbageført. Det medfører en forhøjelse af basis-

taksten til frie fagskoler på i alt 2,9 pct. i 2018. 

 

Baggrunden er, at 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 bidra-

get til Barselsfonden direkte fra institutionerne. I lighed med opkrævning 

for fleksjobordningen i staten vil opkrævning ske kvartalsvis, dog forven-

tes det, at første opkrævning, som dækker de første tre kvartaler, først vil 

blive fremsendt efter udgangen af tredje kvartal 2017. 
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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 sker i december 2017. I vil mod-

tage nærmere information herom. 

 

I forbindelse med finansieringsomlægningen opdateres bidraget til Bar-

selsfonden fra de selvejende uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse 

med Barselsfondens faktiske udgifter, hvilket ikke er sket siden 2010. 

Således udgør tilbageførelsen af de hidtidige takstreduktioner til alle de 

selvejende uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område 

i alt 115,1 mio. kr. på finanslovforslaget for 2018, mens Finansministeriet 

forventer, at der tilsvarende vil blive opkrævet bidrag på knap 140 mio. 

kr. i 2018. 

 

4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen 

 

Som følge af vedtagelse af lov om fornyelse af frie fagskolers undervis-

ningstilbud m.v. i 2015 blev Præmieordning for optag på erhvervsuddannelse 

etableret og alderskravet for tillægstakst, unge uden en kompetencegivende uddan-

nelse – med uddannelsesplan nedsat fra 17½ år til 16 år. Det fremgik af lov-

forslaget, at de stigende udgifter til disse formål frem til 2018 skulle fi-

nansieres ved løbende reduktion af de frie fagskolers takster. 

 

Fra 2017 til 2018 udmøntes således det sidste trin i indfasningen. Det 

indebærer et fald i basistaksten på 2,8 pct. fra 2017 til 2018. De økono-

miske konsekvenser af lovforslaget fra 2015 er hermed fuldt indfaset.  

 

5. Øvrige initiativer 

 

Takster til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til skoler god-

kendt med et samlet særligt tilbud 

I finansåret 2018 ydes tilskud til specialundervisning og anden specialpæ-

dagogisk bistand for elever på frie fagskoler godkendt med et samlet 

særligt undervisningstilbud på baggrund af tre takster: En grundtakst pr. 

årselev og to tillægstakster pr. årselev.  

 

Grundtaksten ydes til alle skolens årselever.  

 

Tillægstakst 1 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 
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støttebehov er mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt 3) skolen har 

udarbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven. 

 

Tillægstakst 2 ydes pr. årselev for elever, der 1) har modtaget specialun-

dervisning og anden specialpædagogisk bistand, 2) hvor der på skolen 

ligger en aktuel skriftlig udtalelse fra pædagogisk-psykologisk rådgivning 

om, at elevens støttebehov er særligt omfattende samt 3) skolen har ud-

arbejdet en skriftlig plan for indsatsen for eleven.  

 

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 i året før finansåret.  

 

Taksten til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er 

endeligt fastsat på ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2018. 

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2018 

kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marie Andersen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 50 56 

Marie.Andersen@uvm.dk 

 


