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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. 

 

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

 

I kan læse finanslovforslaget for 2019 på Moderniseringsstyrelsens 

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

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2019 

 

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

veau for 2019. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 

opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 

til 0,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-

set svarende til 0,5 pct. 

 

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

Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger 

 

2. Nye initiativer på finanslovforslaget for 2019  

 

Omprioriteringsbidraget 

På finansloven for 2016, 2017 og 2018 er alle større statslige driftsområ-

der omfattet af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforsla-

get for 2019 er omprioriteringsbidraget videreført i 2022 ved takstreduk-

tioner på yderligere 2 pct. På finanslovforslaget for 2019 betyder det, at 

taksterne reduceres med 2 pct. i 2019, knap 4 pct. i 2020, knap 6 pct. i 

2021 og knap 8 pct. i 2022. 

 

Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.  

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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Regeringen har på finanslovforslaget for 2019 afsat en reserve i 2022 

svarende til det samlede provenu fra omprioriteringsbidraget. Senest på 

finanslovforslaget for 2022 vil regeringen tage stilling til, hvorledes reser-

ven udmøntes. Det betyder, at 479 mio. kr. i 2022 vil blive målrettet ini-

tiativer på undervisningsområdet. 

 

Statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt 

indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter bl.a. 

flytteydelser, kontormøbler, managementkonsulentydelser, AV-udstyr, 

telefoni og mobilt bredbånd, kontormaskiner mv. 

 

Som følge af 12. fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram ud-

møntes der på finanslovforslaget for 2019 således et effektiviseringspo-

tentiale på driftstaksterne til efterskoler på i alt mindre end 0,1 pct. i 

2019.  

 

Frihedspakke 

Folketinget vedtog i december 2018 en række lovændringer på eftersko-

leområdet, som havde til formål at give efterskolerne mere frihed. En 

forventet meraktivitet som følge af frihedspakken finansieres ved en 

reducering af driftstaksterne samt taksten for individuel supplerende 

elevstøtte. Driftstaksterne reduceres med mindre end 0,1 pct. i 2019, 0,2 

pct. i 2020, 0,5 pct. i 2021 og 0,8 pct. i 2022. Taksten for individuel sup-

plerende elevstøtte reduceres med 2,8 pct. i 2019, 8,5 pct. i 2020, 14,1 

pct. i 2021 og 14,7 pct. i 2022. 

 

Nyt geografisk skoletilskud 

På finanslovforslaget for 2019 oprettes et nyt geografisk skoletilskud på 

182.000 kr. Det nye tilskud finansieres ved at reducere driftstaksterne 

med 3,0 pct. Forslaget til lovændringerne forventes fremsat i Folketinget 

i november.  

 

Ændret fordeling af individuel supplerende elevstøtte 

På finanslovforslaget for 2019 fordeles den individuelle supplerende 

elevstøtte blandt efterskolerne med udgangspunkt i skolernes antal års-

elever i de 10 nederste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen, dvs. ele-

ver med indkomstgrundlag under 450.000 kr. På tværs af alle efterskoler 

forventes cirka 33 pct. af eleverne at udløse taksten, som derfor er forhø-

jet tilsvarende. Forslaget til lovændringen forventes fremsat i Folketinget 

i november. 

 

Afskaffelse af særligt tilskud til efterskoleophold for indvandrere fra udvalgte lande. 

Tillægstaksten for indvandrere og efterkommere heraf afskaffes på fi-

nanslovforslaget for 2019. Forslaget til lovændringen forventes fremsat i 

Folketinget i november.  
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3. Forventede initiativer på ændringsforslaget  

 

Justering sfa. omlægning af barselsfonden  

Der foretages en mindre korrektion af den omlægning af finansieringen 

af barselsfonden, der blev foretaget på finanslovforslaget for 2018. Der 

vil på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019 blive foretaget en 

justering på i alt 3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem på Undervisningsmini-

steriets område. Justeringen udmøntes som takstreduktioner på de om-

fattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2019.  

 

Dertil kommer en mindre dispositionsbegrænsning på 3 mio. kr. i 2018 

på Undervisningsministeriets område. I vil modtage nærmere informati-

on herom, så snart dispositionsbegrænsningen er udmøntet i løbet af 

2018. 

 

Korrektion af pris- og lønregulering som følge af resultatet af overenskomstforhandlin-

gerne for 2018 

På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2019 udmøntes en kor-

rektion af pris- og lønreguleringen på Undervisningsministeriets område 

på 17 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Korrektionen udmøntes som 

takstreduktioner på de omfattede områder på ændringsforslaget til fi-

nanslovforslaget for 2019.  

 

4. Øvrige initiativer 

 

Dispositionsbegrænsning i 2018 sfa. statens indkøbsprogram fase 12 

Finanslovforslaget for 2019 er omfattet af 12. fase af Statens Indkøbs-

program. Alle aftaler er trådt i kraft. d.. 1. januar 2018. Det betyder, at 

effektiviseringspotentialet i 2018 vil blive udmøntet 

som en dispositionsbegrænsning i løbet af 2018 på ca. 18 mio. kr. på 

ministeriets område. 

 

I vil modtage nærmere information, så snart effektiviseringen er udmøn-

tet på Undervisningsministeriets område. 

 

5. Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2019 kan rettes til under-

tegnede. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Marie Andersen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 50 56 

Marie.Andersen@uvm.dk 

 


