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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 

 

Permanent tilskudsordning for inklusion 

Fra 2018 indføres en permanent tilskudsordning for inklusion på frie 

grundskoler med et inklusionstilskud pr. skole, der aftrappes efter skole-

størrelse.  

 

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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På finanslovforslaget for 2018 indgik forslag om en permanent tilskuds-

ordning for inklusion. Som en del af Aftale om finansloven for 2018 af de-

cember 2017 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er det aftalt at ind-

føre en permanent tilskudsordning for inklusion.    

 

Inklusionstilskuddet ydes på grundlag af en gruppering af skole i 4 inter-

valler efter skolestørrelse: 0 - 149 elever, 150 - 299 elever, 300 - 450 ele-

ver, og 450 elever og derover. Skolestørrelsen opgøres som skolens elev-

tal pr. 5. september året før finansåret.  

 

Taksterne for inklusionstilskuddet for 2018 er fastsat på finansloven for 

2018 som: 

 

 En grundtakst for skoler med 0 – 149 elever 

 En takst for skoler med 150 – 299 elever på 95 pct. af grundtak-

sten 

 En takst for skoler med 300 – 449 elever på 90 pct. af grundtak-

sten 

 En takst for skoler med 450 elever og derover på 85 pct. af 

grundtaksten 

 

Der vil i januar 2018 blive fremsat lovforslag om en permanent tilskuds-

ordning for inklusion på frie grundskoler med virkning fra 1. januar 

2018. 

 

Der afsættes i alt 70 mio. kr. på finansloven til det særlige tilskud til in-

klusion i en permanent tilskudsordning. 

 

Tilskud til specialundervisning 

Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat endeligt på æn-

dringsforslaget til finanslovforslaget for 2018. De nye specialundervis-

ningstakster fremgår af det elektroniske takstkatalog. 

 

Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat på grundlag af 

aktivitetsindberetningen af antal specialundervisningselever pr. 5. sep-

tember 2017.   

 

3. Nye initiativer på finanslovforslaget fra august 2017 

 

Målrettet forhøjelse af tilskudsprocenten for de frie grundskoler 

På finanslovforslaget for 2018 foreslår regeringen en målrettet forhøjelse 

af tilskudsprocenten til de frie grundskoler fra 75 pct. til 76 pct. Det sva-

rer til et mertilskud på 71 mio. kr. årligt. De 71 mio. kr. målrettes til en 

forbedring af de frie grundskolers ressourcer til elever med særlige be-

hov. Det foreslås, at den målrettede forhøjelse sker på følgende måde: 

 

 Puljen til specialundervisning forhøjes med 40 mio. kr. 
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 Der afsættes 31 mio. kr. ekstra til en permanent tilskudsordning for 

inklusion.   

 

Barselsfonden 

På finanslovforslaget for 2018 er der ikke som hidtil ved beregningen af 

driftstilskuddet fratrukket et bidrag til barselsfonden. Bortfaldet af fra-

draget svarer til en forhøjelse af driftstilskuddet til de frie grundskoler på 

ca. 0,4 pct. På finanslovforslaget er der optaget en tekstanmærkning, som 

giver hjemmel til i 2018 at fravige bestemmelsen i friskoleloven om et 

fradrag i driftstilskuddet til finansiering af barselsfonden. 

 

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. 

 

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 

 

Nedsættelse af tilskuddet til skolefritidsordninger (SFO) på frie grundskoler  

Tilskuddet til skolefritidsordninger (SFO) nedsættes i 2018 til 7.699 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.  
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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 blev tilskuddet til SFO i de frie grundskoler nedsat i 

2017 og frem på finansloven for 2017, svarende til forhøjelsen af drifts-

tilskuddet, som havde halv virkning i 2017. Den yderligere nedsættelse af 

tilskuddet til SFO i 2018 og frem modsvarer, at forhøjelsen af driftstil-

skuddet får fuld virkning fra 2018.     

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2018 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 56 12 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 

 

 


