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Orientering om Finanslovforslaget for 2019 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2019 for 

Undervisningsministeriets område, som er offentliggjort den 30. august 

2018. Vi forventer, at den endelige finanslov for 2019 vedtages medio 

december 2018. 

 

I det følgende redegør vi nærmere for det indhold af finanslovsforslaget 

på ministeriets område, der særligt vedrører kommunerne. 

 

1. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler 
 

I henhold til lov om produktionsskoler er der kommunal bidragspligt til 

staten for produktionsskoledeltagere, som udløser statstilskud.  

 

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er be-

stemt af aktiviteten for ikke-aktiverede ekskl. egu-elever på produktions-

skolerne i året før finansåret.  

 

På FFL19 er de kommunale bidragssatser fastsat til: 

 
Kommunalt bidrag pr. årselev (kr.) 2018 2019 

Under 18 år 36.664 36.994 

Over 18 år 63.135 63.703 

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2018 anvendes til 

afregning i 2019 for aktiviteten i 2018. De to kommunale bidrag pr. årselev anført un-

der 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. 

 

Kommunerne kan yde grundtilskud til produktionsskoler. På FFL19 er 

det kommunale grundtilskud fastsat til 247.728 kr. pr. skole. 

 
2. Refusion for kommunale udgifter vedr. erhvervsgrundudd. (egu)  

Der ydes delvis refusion af kommunernes udgifter til skoleydelse, under-

visning og supplerende tilskud i forbindelse med egu. 
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På FFL19 er refusionssatserne fastsat til:  

 Refusion på 65 pct. af udgifter til skoleydelse  

 Refusion på 50 pct. af udgifter til undervisning op til et beløb pr. 

årselev, der i 2019 udgør 58.740kr.  

 Refusion på 50 pct. af udgifter til de supplerende tilskud op til et be-

løb pr. elev pr. år, der i 2019 udgør 11.300kr.  

 

Alle udgifter til undervisning og skoleydelse i forbindelse med tilbud på 

værkstedsskoler, der erstatter praktikforløb, omfattes ikke af refusions-

ordningen.  

 

Udbetalingen af refusion til kommunerne sker på grundlag af den enkelte 

kommunes indberetning om aktivitet og udgifter. 
 
3. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler  

Kommunerne betaler bidrag til staten for elever i frie grundskoler og frie 

grundskolers skolefritidsordninger, til efterskoleelever under 18 år samt 

til elever med svære handicap i efterskoler, jf. lov om friskoler og private 

grundskoler mv. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndar-

bejdsskoler (frie kostskoler).  
 
På FFL19 er de kommunale bidragssatser fastsat til:  
 
Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler pr. elev (kr.)  

Undervisning ved frie grundskoler            38.672 

Undervisning ved frie grundskoler på småøer           52.646 

SFO ved frie grundskoler             7.768 
 
Kommunale bidrag vedrørende efterskoler pr. elev (kr.)  

Undervisning ved efterskoler 

Undervisning ved efterskoler i forsøgsordning 

med kombineret 10. klasseforløb 

          37.128 

 

          18.564 
 

4. Kommunalt tilskud til unge under 18 år på almen voksenudd.  

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 

almen voksenuddannelse m.v. betaler kommunerne tilskud for elever 

under 18 år på almen voksenuddannelse (avu). Tilskuddet betales efter 

en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove. 

 

På FFL19 er den kommunale enhedstakst for unge under 18 år på avu 

fastsat til 79.120 kr. 

 
5. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler  

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. 

september året før finansåret, dog ikke for elever under uddannelse til 

køkkenleder eller køkkenassistent eller for elever på en erhvervsgrund-

uddannelse, jf. lov om efterskoler og frie fagskoler.  
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På FFL19 er den kommunale bidragssats fastsat til: 

 
Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler pr. elev (kr.)  

Undervisning ved frie fagskoler 36.612 

 

6. Kommunale bidrag vedrørende forberedende grundudd. (fgu)   

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er 

der kommunal bidragspligt til staten for deltagere i forberedende grund-

uddannelse, som udløser statstilskud.  

 

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er be-

stemt af aktiviteten i året før finansåret. Forberedende grunduddannelses 

dispensationskvote for forløb ud over 2 års varighed dækker maksimalt 

10 pct. af institutionens samlede årselevtal i det forudgående finansår. 

Det bemærkes, at forlængelse forudsætter kommunalbestyrelsens god-

kendelse. 

 

På FFL19 er de kommunale bidragssatser fastsat til: 

 
Kommunalt bidrag pr. årselev (kr.) 2019 

Bidrag til drift 67.400 

Bidrag til forsørgelse 28.320 

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til 

afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. 

 

Kontaktpersoner:  
 

 Produktionsskoler, egu og fgu: Tobias Weltzer Søborg, direkte tlf.: 

23 83 74 90, Tobias.Weltzer.Soborg@uvm.dk  

 Frie grundskoler: Ejnar Lomholt, direkte tlf.: 33 92 56 12, Ej-

nar.Lomholt@uvm.dk  

 Efterskoler og Frie fagskoler: Marie Andersen, direkte tlf: 33 92 50 

56, Marie.Andersen@uvm.dk 

 Almene voksenuddannelser: Olivia Harbsmeier, direkte tlf.: 321 16 

93 56, Olivia.Harbsmeier@uvm.dk  

 

Med venlig hilsen 

Tobias Weltzer Søborg 

Fuldmægtig 

Direkte tlf.: 23 83 74 90 

Tobias.Weltzer.Soborg@uvm.dk 

 


